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INTRODUCCIÓ 

 

  L’educació física, tradicionalment mal anomenada “gimnasia”, ha estat 

caracteritzada per una imatge més rígida i més vinculada al rendiment físic. 

Alguns podrien pensar que només és jugar a futbol, que està molt bé, o que 

consisteix en deixar als alumnes fer esport lliure. Hui en dia aquesta 

concepció està completament superada, per sort, i l’educació física és 

considerada com un element essencial en la formació dels nostres alumnes.  

 

Volem fomentar una classe integradora, l’esport obert, participatiu, 

de cooperació i treball en equip on els alumnes menys hàbils s’han de sentir 

integrats i ajudats per la resta.. No vol dir això que desterrem la 

competició de les pràctiques esportives, doncs aquestes tenen un factor 

molt motivant per a l’alumne, la victòria i la derrota són vivències  que ens 

ajudaran després en la vida diària.  

 

La força de voluntat, l’esforç, la superació i la constància en el treball 

són qualitats molt valorades en l’educació física i són les que en un futur us 

faran arribar més alt.  

 

L’educació física serveix: 

 

Per a MILLORAR físicament i ser més hàbil 

Per a APRENDRE coses noves 

Per a APRENDRE a relacionar-nos 

Per a VIURE experiències i aventures 

Per a APRENDRE a omplir el temps d’oci 

Per a APRENDRE els valors com l’esforç i la cooperació 

Per a APRENDRE a portar una vida més sana 

Per a APRENDRE a competir 

Per a APRENDRE a expressar-nos de forma diferent 

Per a APRENDRE a divertir-te,     ... et pareix poc? 

 

Aquest quadern és un recolzament per a tu, en el qual et presente 

continguts com salut, la condició física, l’alimentació, les activitats en la 

natura,  jocs i esports individuals i d’equip.  

 

Quasi res, ànim! 
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OBJECTIUS GENERALS D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 

L’ensenyament de l’educació física en l’etapa de educació secundària 

obligatòria té com objectiu contribuir a desenvolupar en els alumnes les 

capacitats següents: 

 

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, riscos i contraindicacions 

que la pràctica regular que l’activitat física té per a la salut individual 

i col·lectiva. 

2. Practicar de forma habitual i sistemàtica activitats físiques amb el fi 

de millorar les condicions de salut i qualitat de vida. 

3. Valorar l’estat de les seues capacitats físiques i habilitats 

específiques i planificar activitats que permeten satisfer les seues 

necessitats. 

4. Realitzar tasques dirigides a la millora de la condició física i les 

condicions de salut i qualitat de vida, fent un tractament discriminat 

de cada capacitat. 

5. Incrementar les seues possibilitats de rendiment motor mitjançant el 

condicionament i millora de les capacitats físiques i el 

perfeccionament de les seues funcions d’ajust, domini i control 

corporal. 

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals, col·lectives i 

d’adversari, aplicant els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics en 

situacions de joc. 

7. Participar amb independència del nivell d’habilitat arribat, en jocs i 

esports (convencionals, recreatius i populars) col·laborant en 

l’organització de campionats, valorant els aspectes de relació que 

fomenten i mostrant actituds de tolerància i esportivitat. 

8. Dissenyar i realitzar activitats físicoesportives en el medi natural 

que tinguen baix impacte ambiental, contribuint a la seua conservació 

i millora. 

9. Realitzar activitats esportives i recreatives amb un nivell d’autonomia 

acceptable en la seua execució. 

10. Conèixer i utilitzar tècniques bàsiques de relaxació com a medi per a 

reduir desequilibris i tensions produïdes en la vida quotidiana i/o en la 

pràctica físicoesportiva. 

11. Valorar, dissenyar i practicar activitats rítmiques amb una base 

musical com a medi de comunicació i expressió creativa. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

 L'Educació Física contribueix a la consecució de les competències: 

 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 

esta matèria proporciona coneixements i destreses per a la millora de 

la condició física i l'adquisició d'hàbits saludables. D'altra banda, 

col·labora en l'ús responsable del medi natural mitjançant les 

activitats físiques realitzades a la natura. 

 

 Competència social i ciutadana: l'Educació Física planteja nombroses 

situacions capaços de facilitar la integració, fomentar el respecte, la 

igualtat i el treball en equip. Al mateix temps, el compliment de les 

normes i reglaments esportius fomenten la acceptació dels codis de 

conducta propis d'una societat civilitzada. 

 

 Competència cultural i artística: el treball d'expressió corporal i 

dansa és una de les manifestacions artístiques que directament es 

treballen en esta assignatura. També s’aprèn a reconèixer i valorar 

els jocs i esports tradicionals com una manifestació més de la cultura 

popular. 

 

 Competència per a aprendre a aprendre: l'Educació Física ofereix 

recursos per a la planificació del propi aprenentatge i pràctica de 

l'activitat física i els esports en el temps lliure. 

 

 Autonomia i iniciativa personal: esta és una de les matèries que més 

clarament fomenta en els alumnes la capacitat d’autosuperació, la 

perseverança i l'actitud positiva davant de les dificultats. 

 

 Competència en comunicació lingüística: com les altres assignatures, 

l'Educació Física ofereix el coneixement i domini d'un vocabulari 

específic de gran varietat i riquesa. 
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NORMES DE L’ASSIGNATURA 

 

 

1. Els alumnes han de dur L’EQUIP del col·legi i el necesser els dies 

que tenen educació física així com EL QUADERN. Si arriben a tres 

faltes d’equip sense justificar en una avaluació tindran suspesa 

l’avaluació. 

 

2. També és obligatori l’equip per a les eixides esportives que es 

realitzen i les competicions i activitats esportives del col·legi (volta a 

peu, partits fi de curs,...). 

 

3. Després de la classe és obligatori netejar-

se. No oblideu sabó, tovallola, raspall, 

colònia,… Tindreu 5 minuts abans i després de 

la classe per a canviar-vos i assecar-vos. 

Sigueu puntuals.  

 

4. Per a fer activitat física és necessari dur les sabatilles d'esport 

adequades, ben nugades i per suposat, els calcetins. 

 

5. No és permet portar anells, polseres, cadenes,... u altres objectes 

metàl·lics que poden provocar accidents en la pràctica esportiva. I si 

teniu cabell llarg heu de dur-lo arreplegat. 

 

6. En els vestidors mantindrem l’ordre i el respecte amb els companys i 

els alumnes d’altres classes i traurem les motxilles fora per tal 

d’evitar pèrdues u altres incidents. 

 

7. L’ús del material esportiu i les instal·lacions serà correcte en tot 

moment, evitarem encalar balons, penjar-se de la cistella,... 

 

8. Quan un alumne no puga fer la classe pràctica d’educació física amb 

normalitat portarà un justificant signat a l'agenda. Si la malaltia o 

lesió d'un alumne es prolonga en el temps haurà de portar un 

justificant del metge. 
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AVALUACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS TEÒRICS 

1. Activitats del quadern de l’alumne i/o 

treballs escrits. Serà valorada la 

presentació, el contingut i la entrega en 

el dia indicat. 10% 

2. Examen escrit de les unitats. Farà mitja 

amb la resta d’apartats a partir d’un 3. 

20% 

CONTINGUTS PRÀCTICS 

Activitats pràctiques. En cada unitat seran valorats diferents 

aspectes: escalfament, probes físiques, execució tècnica i tàctica, 

progressió i millora, dificultat dels exercicis, creativitat i 

originalitat. Si un alumne es troba incapacitat per a realitzar alguna 

activitat pràctica per lesió o problemes de salut, justificats, serà 

avaluat amb un treball escrit. 

1. Escalfament correcte i autònom. 

2. Proves físiques. 

3. Exercicis tècnics i tàctics. 

 

 

ACTITUD 
Actituds positives i negatives (valorades amb 0,2 i 0,3 punts cadascuna) 

amb les quals l’alumne pot arribar a un màxim de 3 punts de la nota final: 

 Du sempre l’equip d’educació física. Amb tres faltes d’equip 

injustificades es pot tindre l’avaluació suspesa 

 Te higiene personal al acabar la classe,  

 Du el material extra demanat en algunes activitats,  

 Arriba a classe amb puntualitat,  

 Es lleva sempre el rellotge, cadenes,...,  

 Du sempre les sabatilles ben nugades,  

 Ajuda a arreplegar el material,  

 Es relaciona amb respecte amb els companys i el professor,  

 Col·labora amb els companys, ajuda i treballa en equip, 

 Accepta les normes,  

 Participa amb interès en les activitats propostes,   

 Fa un bon us del material,   

 

30 % 

50 % 

20 % 
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(Entrega a la professora, si cal, la següent fitxa amb el justificant del metge. És 

important per a evitar possibles lesions, i per adaptar o modificar el teu treball) 

FITXA DE L’ALUMNE 

NOM: _______________________________________ 

COGNOMS: ___________________________________ 

GRUP: __________ 

 

CURS: __________ 

 
 

1. Tens algun problema d’esquena? Explica-ho breument  

 

 

 

 

2. Tens algun problema articular als turmells o els genoll? 

Quin?  

 

 

 

3. Necessites seguir una dieta especial per algun motiu? Quin motiu?  

Amb supervisió mèdica?  

 

 

 

 

4. Estàs exempt de realitzar algun tipus d’activitat física i esportiva 

al col·legi per algun motiu? Quina activitat? 

 

 

 

 

5. Altres observacions que els pares o tutors consideren convenients: 
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“FICANT EL MOTOR EN 
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L’EXERCICI FÍSIC I LA SALUT 

 

 Està comprovat que realitzar exercici físic de forma sistemàtica i 

continuada millora la salut i té molts efectes beneficiosos en l’organisme. 

Entenent com  la salut un estat de complet benestar físic, mental i social, i 

no només l’absència de malaltia. 

 

 Passejar, córrer, nadar, anar en bici, jugar a bàsquet, ballar, ... són 

algunes de les moltes activitats que pots fer i que milloren la teu qualitat de 

vida. Els beneficis que reporten són els següents: 

 

 Millora la circulació de la sang, el cor es fa més fort, 

disminueix la freqüència cardíaca en repòs, es a dir, el cor 

bateja menys vegades. 

 Millora la nostra capacitat respiratòria, augmentant la 

musculatura toràcica i la captació d’oxigen. 

 Els músculs es tonifiquen i augmenta la resistència, força, 

velocitat i coordinació. 

 Millora la postura corporal i evitem problemes d’ossos com 

desviacions de columna. 

 Ajuda a controlar l’ansietat i prevé l’aparició d’estrès. 

 Afavoreix l’àmbit social, les relacions, la comunicació amb la 

resta, la possibilitat de fer nous amics. 
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TRASTORNS ALIMENTARIS 

Els trastorns alimentaris són malalties cròniques i progressives que, 

a pesar que es manifesten a través de la conducta alimentària, en realitat 

consisteixen en una gamma molt complexa de símptomes: 

 Alteració o distorsió de la imatge corporal.  

 Un gran temor a pujar de pes. 

 Valoració excessiva de la imatge corporal.  

 Molt influenciats per la publicitat. 

Els més importants són l’obesitat, la bulímia, l’anorèxia, i la vigorèxia. 

 

Obesitat 

L'obesitat és el trastorn més freqüent de les societats 

desenvolupades, és una malaltia crònica en la que es sobrepassa en un 15% el 

pes teòric. 

Els tipus són: 

Obesitat exògena: obesitat deguda a una ingesta calòrica superior a 

la necessària, per cobrir les necessitats metabòliques de l'organisme. 

 Obesitat endògena: obesitat produïda per disfunció dels sistemes 

endocrins o metabòlics. 

 

Bulímia 

 

Les característiques principals 

d’aquesta malaltia són: 

 Persones insegures, que no se 

senten satisfetes amb elles 

mateixes i s'obsessionen pel 

menjar i el pes corporal.  

 Mengen grans quantitats 

d'aliments en un espai curt de 

temps (fartades),  

 Senten una forta culpabilitat i 

per això i adopten mecanismes 

compensatoris: vòmits o 

purgues (d’amagat) i 

hiperactivitat. 

 Hi ha una forta por a no poder 

parar de menjar ni controlar 

els impulsos. 
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Anorèxia 

 

L’anorèxia es la pèrdua d'apetit per perdre pes de forma ràpida, és 

un trastorn psicològic que requereix tractament mèdic..  

Característiques: 

 Les persones que tenen anorèxia tenen una imatge equivocada del seu 

cos, es veuen grossos quan no ho estan, ja que estan extremadament 

prims. 

 Tenen una gran por a obtenir pes  

 Realitzen una dieta restringida acompanyada per molt exercici físic. 

 Tenen problemes d'autoestima 

 Aquesta malaltia ha anat en augment, especialment en les edats de 

tretze als vint anys i especialment adolescents del sexe femení. 

 Dejunen de manera constant i solen fer exercici excessiu per 

provocar la pèrdua de pes. 
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Vigorèxia 

La vigorèxia és un desordre emocional consistent en la percepció 

distorsionada de les característiques físiques, de manera similar a com 

succeeix amb l'anorèxia, però a la inversa, ja que la persona en compte de 

veure's grossa, es veu feble i escanyolida.  

És caracteritza per:  

 Un culte obsessiu del cos i la musculatura. 

 Els homes i dones que la pateixen passen llargues hores al 

gimnàs intentant augmentar la seua massa muscular.  

 Fan ús d'esteroides anabòlics i porten una alimentació 

desequilibrada. 
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LESIONS MÉS FREQUENTS EN L’ACTIVITAT FÍSICA 

Fractura o fissura d’un os: 

No moure la zona lesionada 

Immobilitzar. 

Abrigar al lesionat 

Trasllat urgent a l’hospital. 

 

Esquinç articular. És una lesió dels tendons, músculs o lligaments que rodeja 

una articulació.  

Bandatge compressiu 

Gel 15/20 minuts, protegint la pell amb una tela o 

similar. 

Repòs i visitar al metge si hi ha inflamació 

Més tard (segons la gravetat) mobilització progressiva. 

 

Ruptura fibril·lar. És una ruptura o un esquinç d’un grup de fibres 

musculars. 

Gel 15/20 minuts, protegint la pell amb una tela o similar. 

Repòs, no estirar, no fer exercici. 

No donar massatge 

Anar al metge per a què et done antiinflamatoris 

Al 5 o 6 dia aplicar calor. 

 

Tendinitis. És una inflamació del tendó del múscul que s’uneix a l’os. 

Gel 15/20 minuts, protegint la pell amb una tela o similar. 

Repòs total 

Antiinflamatoris (prescripció mèdica). 

 

Contractura muscular. És una contracció d’un grup de fibres musculars per 

una sobrecàrrega, per fatiga o per postures roïnes. 

Estiraments suaus. 

Massatge molt suau 

 

Hemorràgia nasal. Pot ser un colp o una lesió d’alguns capil·lars 

Ficar el cap cap a baix 

Pressionar les aletes del nas en la part més alta, respirant per la boca. 

Taponar amb cotó i aigua oxigenada. 

 

Crisis asmàtica. Quan no pots respirar bé després d’una activitat intensa. 

Inhalació d’un broncodilatador 

Caminar lent, fent respiracions profundes alçant els braços. 
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UNITAT 2: 

“ESCALFANT 

MOTORS” 
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L’ESCALFAMENT 

 

L’escalfament és el conjunt d’exercicis que es realitzen abans d’una 

activitat física, un entrenament o competició esportiva, amb l’objectiu de 

preparar l’organisme, millorar el rendiment i reduir el risc de patir lesions. 

  

Com s’ha de realitzar? 

 

1. Uns minuts de carrera suau 

 

2. Exercicis d’estirament muscular i de mobilitat articular.  

 

 Fer de 10 a 15 repeticions o mantindre 10 segons l’estirament sense 

rebots o moviments bruscos.  

 

 Començar per dalt o per baix però seguint un ordre  

 

 Moure les articulacions: coll de manera suau, muscles, nines, columna, 

malucs, genolls, turmells. 

 

 Estirar el músculs més importants: bessons, quàdriceps, bíceps 

femoral, adductors, gluti, tríceps.  
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3. Exercicis amb desplaçaments: carrera suau alçant els genolls, llevant 

els talons arrere, carrera de costat, creuant les cames, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Progressió. Carrera de menys a més velocitat. 
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LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

 

Les qualitats físiques bàsiques són: 

1. La resistència: És la capacitat de l’organisme per a realitzar una activitat física 

de manera continuada durant un període de temps determinat. 

Tipus:   

o Aeròbica: És la capacitat per a fer activitats constants i que es prolonguen 

en el temps. El cos utilitza l’oxigen per a generar l’energia. Exemples: 

caminar, carrera suau, anar en bici, nadar, patinar, jugar a bàsquet,...Les 

pulsacions no són molt elevades. 

  

o Anaeròbica: És la capacitat per a fer esforços físics intensos que duren 

molt poc temps. Exemples: proves de l’atletisme com els 100 metros llisos, 

el salt de llargària, halterofília. Les pulsacions són molt elevades. 
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2. La flexibilitat: És la capacitat de realitzar moviments amb la major amplària 

possible. 

Tipus: 

 Estàtica: És la capacitat de mantindre durant un temps prolongat 

l’estirament. Exemple: la gimnàstica rítmica 

 

 
 

 

 

 
 Dinàmica: És la capacitat de realitzar un estirament amb un moviment ràpid 

i de poca duració. Exemple: un puntelló de taekwondo 
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3. La velocitat: És la capacitat de la persona per a recórrer una 

distància determinada (per exemple 100 metres) o moure  u o més 

segments corporals en el menor temps possible ( per exemple llançament 

de javelina). 

 Tipus: 

 Velocitat de reacció: Esta velocitat es 

refereix al temps que transcorre des de que 

es rep l’estímul fins que s’inicia la resposta 

motriu. Depén del tipus d’estímul, visual, 

auditiu, tàctil, ..., de la intensitat i duració de 

l’estímul, de l’edat, ... Per exemple l’eixida en 

les probes de natació o d’atletisme.  

 

 Velocitat gestual: Esta velocitat es refereix al temps 

que es necessita en la realització d’un moviment global 

o segmentari en el menor temps possible. Un exemple 

és el traure de tenis.  

 Velocitat de desplaçament: És la capacitat de 

recórrer una distància en el menor temps possible. Depén de 

l’amplària de les camallades i la freqüència. Per exemple la proba de 

100 metres llisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La força 
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UNITAT 3: 
 

“LA BASE DE TOTS ELS 

ESPORTS: L’ATLETISME” 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

Els orígens de l’atletisme es remunten a l’antiga Grècia a l’any 776 

a.C. on es celebraren les primeres olimpíades en honor al déu Zeus. En eixa 

època practicaven proves com el llançament de disc, la carrera a l’estadi i 

lluita lliure. 

L’atletisme modern va sorgir a Anglaterra al segle XIX on es va 

redactar el primer reglament. Es va estendre per tot el món al 1896 amb 

motiu del renaixement del Jocs Olímpics en Atenes. 

L’atletisme sempre ha sigut l’esport rei en els Jocs Olímpics, és un 

esport individual on un dels aspectes més importants és la capacitat de 

superació personal. 

 

LA PISTA D’ATLETISME 

 

 La pista d’atletisme és ovalada amb dos rectes i dos corbes. La pista 

pot estar coberta i te una llargària de 200 metres o pot estar a l’aire lliure 

i ser de 400 metres.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pista es divideix en 4,6 o 8 carrers per a les diferents proves de 

carrera i marxa 

Actualment les pistes són d’un material sintètic que es diu tartà per a 

una millor agarrada de les sabatilles dels corredors. 

A l’interior de la pista a l’aire lliure es fan les proves de salts i es  

troba un camp de gespa per als llançaments. 



 

LES MODALITATS DE L’ATLETISME 

 
MARXA FONS MIG 

FONS 

OBSTACLES VELOCITAT RELLEUS SALTS LLANÇAMENTS PROVES 

COMBINADES 

10 Km 

20 Km 

50 Km 

 

 

10.000m 

Marató 

3.000m 

5.000m 

 

 
 

800m 

1.500m 

3.000m 

 

 

3.000m.obs. 

60m/v 

100m/v 

110m/v 

400m/v 

 

 

 
 

 

 

 

 

60m 

100m 

200m 

400m 

 

 

 

4X100m 

4X400m 

 

 

Llargada 

 

 

 

Alçada 

 

 
 

 

Triple  

Perxa  

Disc 

 

 

 

Pes 

 

 

Javelina 

 

 

 

 

 

Martell 

 

 

Decatló 

Heptatló 

 

 

 

      



CONCURSOS 

 

Les proves anomenades concursos es caracteritzen per un ordre 

determinat i per l’espai que ocupen els atletes. Es desenvolupen en la part 

interior de la pista d’atletisme i són els salts i els llançaments. Els salts es 

divideixen en verticals i horitzontals. 

 

Salts verticals Salts horitzontals 

Alçada Perxa Llargària Triple 

 

Els llançaments es divideixen en lineals i circulars 

 

Llançaments lineals Llançaments circulars 

pes Javelina Disc Martell 

 

SALT D’ALÇADA 

 

El salt d'alçada és un salt de l'atletisme on l'atleta tracta de superar 

el llistó que indica una alçada determinada impulsant-se amb un sol peu. 

L'atleta acaba la prova quan no supera una mida determinada després de 

tres assajos. 

A principi del segle XX es saltava de front al llistó i caient al fosso 

d’arena.  Aquesta tècnica es deia “rodillo ventral”. 

La tècnica actualment emprada és el salt de fosbury, es va començar 

a utilitzar als Jocs Olímpics de 1968 per Dick Fosbury que va ser 

desqualificat per utilitzar la seua tècnica, fins aleshores inèdita, tot i que 

finalment se li va concedir la medalla d'or en veure que no infringia cap 

regla. Es tracta de fer la batuda amb el peu contrari a la direcció del salt, i 

passar el llistó d'esquena arquejant l'esquena.  

Independentment de la tècnica que es duga a terme, la carrera 

comença recta i després en corba. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Salt_atl%C3%A8tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Atletisme
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llist%C3%B3_(atletisme)&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jocs_Ol%C3%ADmpics
http://ca.wikipedia.org/wiki/1968
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dick_Fosbury&action=edit&redlink=1
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El Salt de tisora  ja no s'utilitza en competicions professionals, però 

si en categories inferiors. Consisteix en fer la batuda amb el peu contrari a 

la direcció de salt, i fer passar l'altra cama per sobre el llistó, i 

posteriorment la de batuda, fent que es puga caure de peu. És una tècnica 

molt bona 

 

Fases del salt: 

1- La carrera. La primera part es fa recta i l’última en corba. Les 

camallades han de ser amples i alçant molt els genolls. Els tres últims 

passos s’acceleren i la impulsió es fa amb el peu esquerre si vas per la 

dreta i viceversa. 

 

 

2- La batuda. És el moment més important del salt. En  l´impuls s’ha 

d’aprofitar la velocitat horitzontal  i es transforma en vertical. És 

fonamental recolzar el peu començant pel taló i acabant per la punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Vol. En aquesta fase hem de girar en l’aire i ficar-se d’esquenes al 

llistó. Per això el genoll de la cama lliure ha d’anar cap amunt i en 

direcció contraria al llistó. Arquegem l’esquena i alcem les cames 

rodejant el llistó. Finalment aterrem sobre l’esquena amb una 

voltejada cap arrere. 
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Reglament: 

1- Només pots fer la batuda amb una cama 

2- No es pot introduir cap part del cos per baix de la vertical del llistó, 

en eixe cas el salt és nul. 

3- Si l’atleta toca el llistó i es mou però no cau, el salt es vàlid quan isca 

del matalàs. 
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UNITAT 4: 

JOCS MALABARS 
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CONFECCIÓ DE PILOTES MALABARS. 

MATERIAL: 

 

 Arròs o farina, sal ,sucre, llentilles,... 

 9 globus  

 Embut 

 Plàstic d’embolicar aliments 

 Tisores. 

 

Per fer malabars necessitaràs tres pilotes de 

la mateixa mida i pes. 

  

Fabricar-les és molt fàcil, només necessites, per a cada una d’elles: 3 

globus, 80 grams d’arròs, plàstic d’embolicar aliments i tisores. 

 

Primer de tot, amuntega l’arròs sobre un 

quadrat de pel·lícula de plàstic. Aixeca les 

quatre puntes i fes un paquet. 

  

 En segon lloc, talla el coll dels tres globus. 

  

Obri un dels globus i entafora-hi a dins el 

paquet d’arròs. Ara entafora aquesta bola dins 

del segon globus. I per acabar, entafora la bola 

dins del tercer globus. 

Felicitats! Ja tens la primera pilota de malabars. Ara hauràs de fabricar 

dues pilotes més. 
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APRENDRE A FER MALABARISMES 

Fer malabars no és pas tan difícil com sembla. A continuació et 

presente 4 exercicis que t’ajudaran a aprendre’n en només 20 minuts. 

Dedica 5 minuts a cada exercici. Després, practica una mica cada dia per 

anar perfeccionant la tècnica. 

Exercici 1.  

Agafa una pilota amb cada mà i llança-les enlaire alhora, 

una mica per damunt del teu cap. Mira les pilotes quan 

arriben  dalt de tot. Practica fins que els llançaments i 

les recollides siguen absolutament perfectes.  

Exercici 2. 

 Ara has de llançar una pilota cada vegada. Fes: “esquerra, 

dreta, recull, recull”, “esquerra, dreta, recull, recull”,... 

Intenta mantenir un ritme. Després comença amb l’altra 

mà: “dreta, esquerra, recull, recull”, “dreta, esquerra, 

recull, recull”,... Quan ho domines, intenta fer-ho tot 

seguit sense parar; és important mantenir el ritme: “1, 2, 

3, 4, 1, 2, 3, 4,...” 

  Exercici 3.  

Llança les pilotes d’una en una en diagonal per davant del 

pit. La llances amb l’esquerra i la reculls amb la dreta, i a 

l’inrevés. Quan veus que la primera pilota comença el 

descens és el moment de llançar l’altra. El ritme és: 

“costat, costat, recull, recull”.  

  Exercici 4.  

Quan el darrer exercici isca bé, ja estaràs a punt per 

començar amb les tres pilotes. Posa-te’n una a la mà dreta i 

dues a l’esquerra. Comença llançant una de les pilotes de la mà 

esquerra en diagonal per davant del pit. Quan aquesta 

comença a baixar, llança la segona pilota amb la dreta, i quan la 

segona comence a baixar, llança la tercera amb l’esquerra; 

després l’altra amb la dreta, etc. Intenta llançar les pilotes 

sempre a la mateixa alçada. El ritme és: “costat, costat 
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UNITAT 5 
 

ACTIVITATS EN LA NATURA 
 

 MULTIAVENTURA 
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EL RAFTING 

 

El ràfting és un esport consistent en descendir per aigües braves en 

una llanxa pneumàtica, amb l'ajuda de pales, sortejant les roques del camí i 

evitant en tot moment la caiguda dels tripulants a l'aigua. 

L'embarcació, tipus zòdiac, és molt segura i té una gran resistència 

als colps. La capacitat és de sis o vuit persones, que van assegudes a les 

vores de la llanxa. Els tripulants disposen d'unes subjeccions per als peus, 

per la qual cosa resulta realment fàcil mantenir l'equilibri quan arriben els 

sots i els bruscs moviments del corrent. 

Durant el trajecte que es fa en el riu normalment es realitza en 

companyia d'un o dos monitors, que es col·loquen a la part posterior de 

l'embarcació per a pilotar-la. La seva funció és marcar el rumb amb la pala i 

donar les instruccions necessàries a la resta del grup per a avançar riu avall. 

No és un esport excessivament arriscat. La caiguda a l'aigua no sol 

representar cap problema, ja que els tripulants van amb l'equipament 

estàndard d'un casc, armilla salvavides i amb vestit i botes de neopré. 

 
 
 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aig%C3%BCes_braves
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pala_(pirag%C3%BCisme)
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Zodiac&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pala_(pirag%C3%BCisme)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Casc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Armilla_salvavides
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neopr%C3%A8
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EL SENDERISME 

 

El senderisme és una activitat física o esport que consisteix en 

caminar a l'aire lliure generalment seguint camins o senders marcats per tal 

de gaudir de la natura, els paisatges i 

els seus elements d'interés històric i 

cultural. Es considera una de les 

formes d'excursionisme o 

muntanyisme, oberta al gran públic 

perquè no necessita una gran 

preparació física o tècnica. El traçat 

dels senders eviten tant com poden el 

pas de carreteres i camins asfaltats, 

així com els grans desnivells que 

suposen l'ascensió a pics i muntanyes. 

Els senders: Els camins estan classificats en tres categories: 

 Senders de gran recorregut (GR), de més de 50 km., marcats 

amb franges blanques i vermelles 

 Senders de Petit Recorregut (PR), entre 10 i 50 km., marcats 

amb franges blanques i grogues 

 Senders Locals (SL), de menys de 10 km., marcats amb franges 

blanques i verdes 

En els tres casos, les franges en paral·lel indiquen continuïtat del 

sender i les franges creuades en "X" indiquen direcció equivocada. La 

descripció dels itineraris i les seves característiques es recull en les 

anomenades topoguies. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Llaç Sant 
Maurici  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Activitat_f%C3%ADsica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport
http://ca.wikipedia.org/wiki/Natura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paisatge_(geografia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Excursionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanyisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Senders_de_gran_recorregut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sender_de_Petit_Recorregut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sender_local
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MULTIAVENTURA: ESCALADA, TIROLINA, ... 

 

Passarel·les 

 

 

Materials       Tirolina 

 

 

 

 

 

 

Escalada a la muntanya 
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UNITAT 6 

ESPORTS 

ALTERNATIUS 
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QUÈ ÉS L’ESPORT ALTERNATIU? 
  

Esport alternatiu és aquell esport que no es troba subjecte als 

cercles tradicionals de les activitats físiques esportives o recreatives. Rep 

aquest nom per a ser diferenciat de l'esport tradicional i convencional, 

adquirint un toc d'avantguardisme i modernitat i depenent de l'àmbit des 

del que es definisca, pot comprendre una amplia gamma d'activitats. 

 El esport alternatius s'han convertit en activitats lúdico-esportives 

que permeten treballar tant aspectes motrius com actitudinals. Les normes 

d'aquests esports es basen en estratègies senzilles amb l'objectiu de 

fomentar l'interacció positiva, la cooperació i la participació de tot 

l'alumnat. 

El reglament es caracteritza per la flexibilitat en les normes, 

flexibilitat en les dimensions del terreny, en la composició del equips, 

durada del joc,… 

Es practiquen sense regles particulars, ni estandaritzades, fàcils de 

comprendre i acordades pels propis participants. 

Criteris per a l’adaptació dels esports i jocs alternatius: 

1- Variar les regles en funció de les característiques dels participants. 

2- Promoure la participació del major nombre de persones. 

3- Promoure la participació de tots el jugadors en joc. 

4- Establir la participació d’equips mixtes evitant el sexisme d’altres 

esports. 

5- Evitar l’especialització de funcions: hi ha que jugar defenent i atacant 

i inclòs treure el portes de la porteria. 

6- Evitar tot tipus de contacte corporal brusc. 

7- Destacar l’habilitat sobre els factors físics 

8- Simplificar les regles del joc per a aprendre més fàcilment a jugar. 

9- Seleccionar la millor zona de joc segon el nombre de jugadors. 

10- Determinar la durada del joc en consonància amb les característiques 

dels participants. 

Alguns d’aquests esports són l'ultimate, 

disc volador, el bijbol, el shutteball , el 

floorball, el sófbol, el korfball o balonkorf, 

l'indiaca, el bádminton, el colpbol, futtenis, 

botebol, pitxi, lacrosse… Per practicar 

aquests esports es necessita uns materials 

específics: frisbees o discos voladors, 

pilotes gegants, stiks, bats, pilotes, 

indiaques, cistelles de korfball, raquetes i 

volants. 
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SHUTTEBALL:  
 

És un joc de pales, generalment, consisteixen en colpejar una pilota o 

volant contra una paret (frontó), o bé dirigit cap a 

un company (cooperació) o contrincant (oposició).  

A l'shuttleball es pot jugar individuals, dobles 

i en ambdós casos mixtes. 

De la mateixa manera, es pot jugar en forma 

recreativa, colpejant el volant i intentant que no 

caigui a terra, sense regles, ni delimitació de camp, 

ni tants.  

Si es prefereix jugar de manera més 

competitiva, es pactaran o establiran unes regles de 

joc, així com un terreny delimitat i amb una xarxa central o bé es podran 

aplicar les regles del bàdminton. 

 

BALONKORF: 

 

És un esport d'equip jugat entre dos equips que 

cerquen introduir una pilota dins d'una cistella.  

Els equips són mixts, formats per quatre homes i 

quatre dones, i l'àrea de joc es divideix entre les zones 

d'atac i defensa.  

El corfbol o balonkorf manté certes similituds amb el 

bàsquet, tot i que de fet es considera una evolució del 

ringboll suec (ringball en anglès) amb influències d'aquest. 

El corfbol es basa en els principis de la cooperació, la 

no violència, la no especialització, l'habilitat i la coeducació.  
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LACROSSE:  

 

És un esport d'equip en què s'utilitza un pal amb una xarxa a l'extrem 

(cross) on es manté la pilota fins que es passa a un altre company amb la 

finalitat de marcar un gol. Els equips són de 10 persones. 

 

FLOORBALL:  

 

El floorball o unihockey (de vegades també innebandy, salibandy o mini-

hoquei) és un esport d'equip, practicat en pista coberta.  

L'objectiu del joc és ficar una pilota plàstica a la porteria contrària usant 

un bastó lleuger.  

Els dos equips tenen cinc jugadors i un porter a la pista.  

Les regles del floorball són força semblants a les de l'hoquei sobre gel, 

encara que amb algunes diferències evidents. 

 

COLPBOL:  

 

El Colpbol és un esport col·lectiu 

d’invasió jugat per dos equips mixtes de 7 

membres, en un espai clarament definit, 

l’objectiu dels quals és introduir a base de 

colpejos amb la mà una pilota a la porteria 

contrària.    

L’Habilitat bàsica del Colpbol es el 

colpeig. És la base del joc. La pilota només 

es pot jugar a base de colpejos amb les 

mans, braços o part superior del cos. A 

més a més ( regla fonamental del joc) mai cap jugador pot colpejar la pilota 

dues vegades consecutives (dobles)  

Està prohibit:  

 doble toc 

 toc intencionat amb les cames o peus  

 colpejar el baló amb el puny tancat i retindre'l 

 agarrar o llançar el baló amb una o ambdós mans  

 espentar o agafar el contrari  

 no respectar les distàncies en les tretes  

Totes estes infraccions es resolen en falta que sempre s'executarà 

amb una treta des de la línia de banda del lloc més proper on s’ha produït la 

infracció.  
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Cap jugador pot colpejar la pilota amb el peu, excepte, exclusivament, 

el porter, dins la seua àrea de meta i només en situació defensiva. ( quan el 

baló ve impulsat en ultima instància per un jugador contrari)  

Tretes:  

 Faltes- es realitza sempre des de la línia de banda  

 Fora per la línia de banda- treta de banda  

 Fora per la línia de fons- córner o treta de porta des de l’ interior 

de la línia de puntets ( sols pot estar dins el/la porter/a i el/la 

llançador/a)  

 Treta de centre- després d’un gol.  

 Treta de l’àrbitre- començar el partit i després de joc parat.  

Totes les tretes s’efectuen amb un colpeig al baló i la resta de 

jugadors, obligatòriament a 3 metres de distància.  No hi ha penals. Falta 

dins l’àrea, s’executa igual que qualsevol altra.  

 

 Terreny de joc: pista poliesportiva de 20mx40m. amb porteries de 2 metres 

d’alt per 3 d’ample. Línies: línies de banda, línies de fons i línia de l’àrea de 9 

metres. (discontínua)  

 Baló: El baló és de forma esfèrica de plàstic, goma o material sintètic i de 

bot dinàmic. El baló usat tindrà de 65 a 72 cm. de circumferència.  

 Nombre de jugadors: 7 jugadors ( 6 i el porter) al camp. Un equip pot 

tindre’n fins 12. Equips obligatòriament mixtes. 

 Duració del partit: Per a equips de més de 18 anys, la duració del partit és 

de dos temps de 25 minuts amb 10 minuts de descans. La duració del partit 

per a equips d'edats inferiors a 18 anys és de 2x20 minuts si tenen de 18 a 

13 anys i de 2x12 minuts de 8 a 12 anys, en estos dos casos amb un descans 

de 5 minuts.”  

 

DISC VOLADOR:  

 

També anomenat ultimate, ultimate 

Frisbee, o plat a gol, és un esport 

d'equip competitiu que es juga amb 

un disc volador Frisbee.  
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ULTIMATE:  

 

 L'objectiu del joc és 

aconseguir punts passant 

el disc al final de la zona 

oposada, de manera 

semblant al futbol 

americà. Els jugadors no 

poden córrer mentre 

tenen el disc. L'equip que 

té el disc  (frisbee) 

intenta passar-lo 

endavant sense deixar-lo 

caure i rebre'l en una zona d'anotació; (això és un punt). L'altre equip 

intenta interceptar el disc. Es un esport sense contacte i cada equip és 

mixt. L'ultimate es caracteritza pel seu esperit del joc, amb els principis de 

joc net, esportivitat i goig de jugar. 

 

Les regles de l’Ultimate: 

 

 El terreny de joc: Té una forma rectangular, amb dues zones d'anotació a 

cada extrem, les dimensions d'un camp oficial són de 64 metres de llarg 

per 37m. d'amplada, amb unes zones de gol de 37 m. x 18 m. El camp fa una 

llargària de 100 metres i una amplada de 37m. 

 Inici del joc: Cada punt s'inicia amb els dos equips alineats a la zona de gol 

respectiva. L'equip defensiu comença llançant el disc cap a l'equip atacant. 

Aquest, en rebre el disc, comença a fer passades (llançaments) cap a la 

zona de gol contraria. 

 Anotació: Cada vegada que l’equip atacant assoleix fer una passada dins la 

zona de gol de l’equip contrari és gol. 

 Llançaments del disc: El disc pot avançar en qualsevol direcció per mitjà de 

llançaments sempre que s'estigui dins els límits del terreny de joc. Els 

jugadors no poden córrer ni caminar amb el disc a les mans. La persona 

amb el disc té 10 segons per llençar-lo, la defensa compta en veu alta i ha 

d'estar a menys de tres metres de la persona que té el disc. El defensa no 

poc tocar al contrari que té el frisbee. 

 Canvi de possessió del frisbee: Quan un llançament no es completa degut a 

la caiguda del disc dins el terreny de joc, per sortir fora dels límits del 

terreny de joc o per un hand-block, la defensa pren la possessió del disc i 

passa a atacar. 
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 Canvi de jugador: Els canvis es realitzen després d'una anotació o durant un 

time-out. 

 Falta de contacte: Tot tipus de contacte es considera falta. No pot 

d'existir cap tipus de contacte físic entre els jugadors, sobre tot amb el 

jugador que té la possessió del frisbee. 

 Faltes: Quan un jugador realitza una acció considerada falta, qualsevol dels 

jugadors que estiguin al camp pot parar el joc demanant "falta". Si la falta 

és acceptada és comença a jugar al punt a on s'ha comès, si no, és torna a 

la jugada anterior abans que es duràs el joc. 

 L’arbitratge: Cada jugador és responsable de complir i fer complir les 

normes dins del terreny de joc. No hi ha àrbitre en aquest joc. 

 El joc net: L'Ultimate promou la competitivitat i el joc net. Es fomenta el 

joc competitiu però mai en detriment del respecte o la integritat entre 

jugadors. 

Variants: Cada equip tindrà un cèrcol penjat a la seva porteria. L’objectiu 

del joc és encertar amb el frisbee dins del cèrcol contrari. El jugador/a que 

té el frisbee no es pot moure i té un radi d’un metre en el qual ningú i pot 

entrar. Quan un/a jugador/a contrari intercepta el frisbee o el frisbee cau 

al terra, es perd la possessió. 

 

A més de l’Ultimate, que és un esport d’equip, hi ha altres modalitats de 

jocs amb el frisbee com són: 

Guts 

Freestyle: Estil lliure 

Disc Golf 

Discathon 

Hi ha altres modalitats com el DDC (Double Disc Court), Disc Volador al 

camp: TMF, (temps màxim flotant), TCA( Tirar, còrrer i agafar), proves de 

precisió i distancia 
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BOTEBOL 

 

Joc col·lectiu 

de col·laboració entre 

els participants. 

L’objectiu del joc és 

passar la pilota per 

dalt de la xarxa que 

done més d’un bot 

seguit després de 

caure al terreny de joc contrari.  (volei adaptat) 

Aspectes bàsics del reglament: 

 Terreny de joc el de volei, es pot modificar altura xarxa i mesures de camp. 

(flexibilitat regles). 

 Cada equip està format per 6 components,3 xics i 3 xiques, disposats en el 

camp de manera alternada. 

 La treta es realitzarà el que està situat  al cantó dret, colpejant la pilota en 

qualsevol part del cos. Es treu des de la línia d’atac (3 metres), en el 

moment de la treta almenys un peu al terra.. Es disposa d’un sol intent,  

 Per puntuar s’ha de tindre possessió de saque, en cas contrari es recupera 

el saque, produint-se una rotació en l’equip seguint el sentit de les agulles 

del rellotge. 

 La pilota no es pot retindre, s’ha de colpejar en qualsevol part del cos des 

de la cintura (inclosa). 

 Es tenen que donar tres tocs per equip (de forma obligatòria) abans de 

passar a camp contrari la pilota, però no dos colps seguits pel mateix 

jugador ni tampoc per participants del mateix sexe. 

 Abans del primer toc, la pilota ha de donar un bot obligatori, abans del 

segon i tercer toc, la pilota pot donar  o no un bot. tots els bots han de 

produir-se dins el camp de joc. 

 Els jugadors no poden tocar la xarxa. 

 La pilota pot tocar la xarxa, excepte en el saque 

 Si la pilota bota sobre les línies de camp es considera que ha botat dins. 

 Cada set es juga a 15 punts, a l’arribar a 8 es canvia de camp, ocupant les 

mateixes posicions en el camp de joc. En cas d’empat a 14, guanyarà l’equip 

que obtinga dos punts d’avantatge. Es juga al millor de 3 sets. 

 Instal·lacions i material: Les  corresponents al Volei. 

 El terreny de botebol està format per dos quadres de 9m. (18x9m). La 

xarxa situada a 2’30m. a 3 m. de la xarxa es marcarà una línia paral·lela. 

 Variant: Botebol 4 : 12x6 m. 
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INDIAKA:  

 

 Marcarem 2 camps separats per una xarxa de voleibol. En cada camp 

hi hauran 4 jugadors. 

 L’objectiu del joc és fer passar la indiaka al camp contrari colpejant-

la amb qualsevol part del cos (amb la mà és més senzill). Es pot 

colpejar la indiaka les vegades que es vulgui abans de passar-la a 

l’altre camp. 

 Cada jugador podrà fer 3 tocs consecutius. S’aconsegueix punt quan 

un equip per el control de la indiaka o la tira fora dels límits. Guanya 

l’equip que arriba primer a 25 punts. 
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UNITAT 7: 

BÀSQUET 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

 En 1891 un professor d’educació física, James 

Naismith (Estats Units), va inventar el bàsquet per a jugar en el gimnàs els 

dies freds del hivern. Va ficar unes cistelles de préssecs en les baranes  de 

les grades que estaven a 3,05 m. i amb una pilota de futbol va començar a 

jugar. Les regles anaren canviant poc a poc. A Espanya es va començar a 

practicar a l’any 1922. 

 

EL CAMP DE BÀSQUET 

 
 

 Una pista de bàsquet ha de ser una superfície dura, plana, 

rectangular i lliure d'obstacles, amb 15 m d'ample i 28 m de longitud. 

 El perímetre de la pista ha d'estar lliure d'obstacles a dos metres de 

distància. 

 L'altura del primer obstacle que es troba verticalment sobre la pista 

deu estar com a mínim a 7 m d'altura. 

 El camp està dividit en dues meitats iguals separats per la línia 

denominada de mig camp i amb un cercle que parteix del centre de la 

pista, el cercle central amida 3,6 m de diàmetre. 

 Per a cada equip, el mig camp que conté la cistella que es defensa es 

denomina mig camp defensiu i el mig camp que conté la cistella en la 

qual es pretén anotar s’anomena mig camp ofensiu. 

 En els costats menors es situen els cercles que estan a 3,05 m. 

d'altura i s’introdueixen 1,20 m. dintre del rectangle de joc, han 

d'estar proveïts de basculants homologats. 
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 Paral·lela a la línia de fons trobem la línia de tirs lliures, que es troba 

a 5,80 m de la línia de fons i a 4,60 m de la cistella. El cercle on es 

troba la línia de tirs lliures té un diàmetre de 3,6 m.  

 La línia de tres punts es troba situada a 6,25 m. (FIBA) i a 7,25 m. 

(NBA) de distància de la cistella. 

 

ASPECTES REGLAMENTARIS DEL BÀSQUET 
 

Puntuació: El valor de les cistelles no sempre és el mateix. Es té en compte 

des de on es fa el llançament. 

1. Els tirs lliures valen un punt. 

2. Els tirs dintre de la zona o dintre de la línia de triple valen dos punts.  

3. Els tirs a partir de la línia de triple (a 6,25 m del centre del cercle, o 

7,24 en la NBA) valen tres punts.  

 

Si el jugador està llançant un tir lliure i 

xafa la línia el tir quedarà invalidat, en cas 

que el jugador estiga llançant des de la línia 

de 3 punts si xafa la línia de 6,25 (NBA 7,24) 

el tir serà valorat com un tir de camp (2 

punts). No obstant això, un jugador en el cas 

que llance des de la distància de triple, pot 

iniciar el tir amb un salt sense xafar la línia i 

caure damunt o sobrepassar-la, en aquest cas 

el tir es consideraria de 3 punts. 

 

Durada: encara que varia amb la competició de la qual es tracte, la principal 

és la de la FIBA, segons el seu reglament el partit està dividit en quatre 

períodes de 10 minuts cadascú. En la NBA la durada de cada període és de 

12 minuts. Si el partit finalitza amb empat entre els dos equips, haurà de 

jugar-se una pròrroga de 5 minuts més. I així successivament fins que un 

equip guanye el partit. 

 

Jugadors: l'equip presentat al partit està format per 12 jugadors com 

màxim. Cinc formaran el quintet inicial i els altres 7 seran els suplents. 

L'entrenador podrà canviar als jugadors tantes vegades com desitge 

aprofitant interrupcions en el joc. 

 

Inici del partit: ha de col·locar-se un jugador de cada equip dintre del 

cercle central amb un peu prop de la línia que divideix el terreny de joc en 

dues meitats, situat cadascú d'ells en el seu camp. Els altres jugadors han 

d'estar fora del cercle. L'àrbitre llança la pilota cap a dalt des del centre 

http://ca.wikipedia.org/wiki/FIBA
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del cercle i els dos jugadors salten verticalment per a intentar desviar-la, 

sense agafar-la, cap a algun company del seu equip. 

 

Àrbitres: per a la majoria de competicions solen ser dos àrbitres els 

encarregats de dirigir el partit. Encara que per a moltes lligues 

professionals n'existeixen tres i per a unes altres amb molt baix pressupost 

un. 

Taula d'anotadors: la taula d'anotadors (anotador, ajudant d'anotador, 

cronometrador, operador de la llei de 24 segons i, si cal, comissari) controla 

totes les incidències del partit (tanteig, temps morts, temps de joc, faltes, 

canvis...) i elabora l'acta del partit. 
 

Jugadors: Cada jugador/a, en funció de la tècnica i l'alçada, té una missió i 

un lloc específic dins l' equip: 

 

 Base: És l'encarregat de 

dirigir el partit (les 

jugades, les posicions, 

els moviments, etc.). 

Està situat davant de la 

línia de 6'25, i des de 

ella maneja tot el joc. 

 

 Escorta: És l'encarregat 

d'anotar des del 

perímetre de l'ampolla, 

sol ser més alt que el 

base i també és qui més passades ha de rebre. Sol ser un jugador de 

contacte amb altres jugadors, ja que juga per dins de la línia de 6,25. 

 

 Alers: Són els encarregats de vigilar les bandes i d'ajudar el base i el 

pivot a penetrar dins la línia de tir. Estan situats un a cada banda de 

la línia de 6'25, una mica més endins que els bases. 

 Aler pivot 

 

 Pivots: Són els encarregats d'agafar els rebots i de vigilar que l'equip 

contrari no penetre dins de la línia de tir. Estan situats un a cada 

costat de l'ampolla, gairebé sota la cistella. 
 

Posicions al bàsquet. 1-Base, 2-Escorta, 3-Aler, 4-Aler pivot, 5-Pivot. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Base_%28b%C3%A0squet%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escorta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aler
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aler_pivot
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pivot
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Infraccions: 

 
 Passes: després d'haver botat la 

pilota i tornar a agafar-la no es 

poden donar més de dos passes, 

encara que tampoc se'n permet 

donar dos i quedar-se estàtic; 

s'ha de deixar anar la pilota 

immediatament. També es poden 

realitzar passes de sortida, que 

solen ser freqüents en alguns 

jugadors, consisteix a donar un 

pas immediatament, i aixecar el 

peu de pivot abans de començar a 

botar la pilota. 

 Dobles: un jugador no pot botar la 

pilota amb les dues mans alhora. 

Si un jugador bota i para de fer-

ho, pot passar o llençar però no 

tornar a botar-la. Tampoc pot 

saltar amb la pilota agafada amb 

les mans i tornar a caure amb la 

pilota agafada sense haver-la 

passat ni llançat. 

 

 

 

 

 Pivotar: és el moviment en el qual es 

pot moure un peu en totes direccions, 

mentre que l'altre roman quiet a 

terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 segons: és el temps màxim en què un 

jugador pot tenir la pilota a les mans 

sense botar, passar o tirar. 

 8 segons. és el temps màxim que 

disposa un equip per passar a camp 

contrari. 

 24 segons: és el temps màxim del qual 

disposa un equip per tirar a cistella i 

fer bàsquet o que la pilota, almenys, 

toque l' anella. 

 Zona: no es pot romandre més de 3 segons seguits a la zona, que 

és l'àrea restringida de l'equip contrari quan la pilota es troba 

en el seu camp. 

 Traure de banda o de fons: s'ha de traure abans de 5 segons; 

si no, la pilota passarà a possessió de l'equip defensor en el 

mateix punt en el qual es comet la infracció. 

 Camp enrere: l'equip atacant una vegada haja passat la pilota al 

camp del contrari no podrà retrocedir-la fins al camp propi 

durant aquesta jugada. 
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 Falta personal: quan un 

jugador entra en contacte 

amb un adversari i li causa 

un desavantatge. Al fer-ho, 

serà castigat amb una falta 

personal. A la cinquena 

falta (6 en la NBA) el 

jugador serà eliminat. 

 Falta antiesportiva: la 

falta antiesportiva 

consisteix a posar en perill 

el físic de l'adversari. 

 Falta tècnica: falta d'un jugador o d'un membre de la banqueta que 

suposa un comportament impropi en un partit de bàsquet. 

 Falta desqualificant: falta personal o tècnica que comporta l'expulsió 

del terreny de joc i del partit del jugador o del membre de la 

banqueta que la comet; dues faltes antiesportives també equivalen a 

una falta desqualificant.  

 Bonus: si un equip comet cinc faltes defensives en un període, a partir 

d'aquest moment totes les faltes personals defensives durant aquest 

període seran castigades amb dos tirs des de la línia de tirs lliures de 

la zona de l'equip infractor. Cada tir lliure aconseguit val un punt. 

També s'efectuaran dos tirs lliures sempre que un jugador rep una 

falta mentre es troba en acció de tir i després de les faltes 

tècniques, antiesportives o desqualificats. Quan el jugador rep una 

falta durant una jugada en la qual assoleix encistellar, es dóna per 

vàlida la cistella i se li concedeix un tir lliure. Quan el jugador rep una 

falta en intentar llançar des de la zona de 3 punts, se li concediran 

tres tirs lliures. 

 Peus : la pilota no pot tocar els peus , si ho fa la possessió de la pilota 

passa a ser de l'equip contrari. 
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ACCIONS TÈCNIQUES I DEFENSIVES 

El bot 

Botar és llançar el baló contra el sòl perquè rebote sense agafar-lo en 

cap moment amb dues mans. El reglament no permet tenir el baló agarrat 

més de 5 segons sense botar-lo. El bot permet conservar el baló, evitant 

que ens el lleven, i progressar cap al camp contrari, superant l’oponent.  

 

 No has de colpejar la pilota amb el 

palmell de la mà. Acompanya-la suaument 

amb els dits alhora que estires tot el 

braç i canell. 

 Bota amb la mà més allunyada del teu 

defensor immediat. 

 No agafes el baló amb les dues mans tret 

que no et quede més remei, bé perquè un 

oponent et pressiona o perquè et trobes 

en condicions per a realitzar una passada 

o un llançament.  

 

 

Tipus de bot  

 El bot de velocitat o bot alt: serveix per a córrer ràpid a la cistella 

quan no tenim un contrari molt prop. Bota sempre al costat i davant 

del cos, i no mires la pilota. 

 

 

 

 El pot de protecció o pot baix: és el qual s'utilitza quan un defensor 

està molt prop i ens vol llevar la pilota. Col·loca el teu cos entre el 

defensor i la pilota. Bota-la a l'altura del genoll.  



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

60 

Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

La passada  

La passada és el gest utilitzat per a enviar el baló amb seguretat i 

precisió a un company. És la manera més ràpida d'avançar el baló entre dues 

posicions.  

 

 Cada passada té una utilitat distinta: utilitza cadascuna en el moment 

adequat.  

 Abans de passar observa si el teu company està lliure d’oponents i 

espera que demane el baló amb la mà. Si el teu company té un oponent 

proper, envia-li el baló cap al costat més allunyat del defensor, 

perquè aquest no puga interceptar la passada.  

 Si el teu company avança en carrera fes la passada avançada, perquè 

coincideixen la trajectòria del baló i el seu desplaçament.  

 

Tipus de passada  

 Passada de pit amb dues mans: és dels més utilitzats. Ofereix 

seguretat i s'utilitza per a distàncies curtes i mitjanes.  

 Passada picada amb una mà: s'utilitza quan tenim al defensor molt 

prop i hem de passar la pilota a un company.  

 Passada per sobre del cap: és molt utilitzat per a passar la pilota 

després d'un rebot defensiu.  

 Passada amb una mà o de beisbol: serveix per a enviar la pilota a 

grans distàncies. S'utilitza molt en els contraatacs.  

 Passada per l'esquena: s'utilitza davant un oponent molt proper. El 

baló s'empeny per darrere del cos estenent el colze.  
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La recepció  

La recepció és adaptar el baló que prové d'una passada. Entranya 

menys dificultat estant desocupats que en desplaçament Una bona recepció 

s'aconsegueix adoptant una posició adequada:  

 Col·loca els braços bé estirats amb els dits oberts i els palmells de 

les mans mirant cap a la pilota.  

 Els braços han d'amortiguar i no bloquejar la pilota.  

 El cos ha d'estar orientat cap al baló, sabent en tot moment on es 

troba. 

 
Les parades 

És un moviment que permet detenir-se a un jugador que va botant o en la 

recepció de la passada.  

Tipus de parades 

 Parada d'un temps: el jugador efectua 

l'últim bot i, després d'un salt, cau al 

sòl amb els dos peus al mateix temps. 

Una vegada el jugador s'ha detingut, 

pot escollir el peu de pivot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parada de dos temps: Es realitza de 

la mateixa forma, però primer 

recolza en el sòl un peu i després 

l'altre. En aquestes parades el peu 

de pivot és el primer que toca el sòl. 
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El llançament i l'entrada a cistella 

El llançament o tir és el gest utilitzat per a aconseguir encistellar. Si 

s'efectua amb un o dos passos de carrera previs, es diu entrada. Per a 

realitzar un bon llançament segueix els següents consells:  

 Apunta utilitzant la línia de tir, és a dir, amb l'ull, el dit cor, el colze, 

el muscle, el genoll i el peu del mateix costat, apuntant al centre de la 

canastra.  

 Has de situar la mà que no llança al costat de la pilota, però mai 

davant perquè molestaria el llançament. La funció d'aquesta mà és 

donar estabilitat al llançament.  

 El canell ha de descansar en els dits, amb el canell molt flexionat cap 

a enrere. 

 El moviment final del llançament ha de partir d'un cop cap a davant 

de canell i dits. Aquesta acció ha de provocar que la pilota isca donant 

voltes sobre si mateixa cap a enrere.  

 AL finalitzar el llançament, el braç es queda en estirat i amb el canell 

flexionat.  

 
L'entrada a cistella consisteix a avançar cap a cistella botant la pilota i, 

després de realitzar un últim bot, donar dos passos: primer donant suport la 

cama més allunyada a la cistella i després saltant amb la més propera o 

interior. En l'aire has de soltar la pilota suaument perquè entre en la 

cistella.  
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Posició defensiva 

És la postura que s'adopta per a estar en 

millors condicions de llevar el baló a l’oponent,   

per a impedir o dificultar el seu avanç cap a la 

cistella. Mantenir els genolls semi flexionats 

proporciona avantatge, permet arrancar abans 

que l´ oponent i poder tancar el seu avanç. A 

més, per a no perdre l'equilibri, no es creuen els 

peus.  

  

 

 

 

 

Sistemes defensius 

 Defensa zonal: cada jugador ocupa un espai determinat, encara que 

ajude a defensar les zones pròximes al seu lloc, no sol ocupar-les. 

Permeten estalviar energia i és útil si es conta amb pocs jugadors per 

a efectuar canvis.  

 Defensa individual: cada jugador s'ocupa de defensar a un oponent. 

Pot fer-se en tot el camp o a partir d'una zona determinada d'aquest.  

 Defensa mixta: l'equip defensa en zona, però en un moment 

determinat un o més jugadors empren la defensa individual. 
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UNITAT 8: 

EL MON DEL 

FUTBOL 
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FUTBOL 11 

UN POC DE HISTÒRIA 

 

El futbol actual va nàixer a Gran Bretanya al segle XIX, però abans ja 

es practicaven esports molt similars en els quals es perseguia un objecte 

esfèric que es podia colpejar amb els peus. 

A la Xina, fa més de dos mil anys jugaven dos equips però d'una 

manera molt violenta amb pilotes de pell d’animal emplenades de material 

orgànic. Hi havia porteries fetes amb dos arbres o pals i un fil lligat entre 

un i l'altre.  

A Grècia, també van practicar molts esports, però en compte de 

futbol, semblava més rugbi. 

Els romans, que van imitar tot el que tenia Grècia, van fer una barreja 

de "handbol", futbol i rugbi. Aquest joc era anomenat "haspartum" i el 

practicaven els legionaris i soldats romans. 

El "calcio", al 1410, es va posar de moda. El "gioco del calcio", que és 

l'antecedent més proper al futbol, va servir per posar−se en forma i 

entretenir la gent de Florència. Jugaven dos equips de 27 jugadors i es 

pareixia més al futbol. 

El primer reglament del qual es té notícies data de 1846. Es va 

publicar al Trinity College de Cambrige i es va redactar amb la finalitat de 

diferenciar-ho del també recent nascut rugbi; de fet, en els començaments 

s´enfrontaven equips de 15 jugadors. 

El 1863 es va fundar la primera Football Association de clubs de 

futbol. El primer partit de seleccions nacionals el jugaren Anglaterra i 

Escòcia en 1872.  

L'any 1904 es va fundar la FIFA (federació internacional de futbol 

associació). Aquesta associació esta formada per cinc confederacions (una a 

cada continent). La d'ací d´Europa és la UEFA (Unió Europea de Futbol 

Associació). 

A Espanya el primer club el fundaren treballadors anglesos que 

treballaven explotant les mines a Huelva en 1872 i es va anomenar el Huelva 

Recreation Club. En 1898 es va fundar el Athletic de Bilbao i el mateix any 

un suís, Hans Gamper, va fundar el Club de Futbol Barcelona. El Reial Madrid 

C.F. es va crear en 1.902.  
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La Copa Mundial de Futbol de 1982 tingué lloc a Espanya. El 

mundial tingué com a mascota a “Naranjito”.  

 
 

El futbol és l’esport més practicat al món i el que compta amb un 

major nombre d’aficionats. La seua expansió, especialment al tercer món, es 

va produir a partir de la segona guerra mundial i ha estat un fet decisiu la 

influència dels mitjans de comunicació (especialment la televisió) que han 

transformat aquest esport en un gran negoci. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mascota_de_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjito_(mascota)
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REGLES BÀSIQUES DEL FUTBOL 

 

 El terreny de joc: El futbol es juga a un terreny de gespa natural o 

artificial de forma rectangular. Les dimensions permeses del camp 

són de 90 a 120 metres de llargària per 45 a 90 metres d'amplària. 

Trobem: 

o Línies de banda 

o Línies de fons 

o Línia central 

o Àrees de penal, són rectangulars situades davant de les porteries. 

o Àrees de meta  

o Fora del terreny de joc, paral·leles a la línia de banda, hi ha les àrees 

tècniques, on es situen els entrenadors i els seus ajudants, així com 

els jugadors suplents. 

  

 

 

 

 

 

 

 Pilota: Ha de ser esfèrica amb una coberta de cuir. La pilota ha de 

tenir una circumferència de 71 cm com a màxim i de 68 cm com a 

mínim, i el seu pes al començament del partit, no ha de ser superior a 

453g ni inferior a 396g. La pilota no pot ser canviada durant el partit 

sense l'autorització de l'àrbitre.  

   

 Jugadors: El partit el juguen dos equips formats per no més d'onze 

jugadors, un dels quals ha de ser porter. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gespa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rectangle
http://ca.wikipedia.org/wiki/Metre
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rea_t%C3%A8cnica
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rea_t%C3%A8cnica


Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

69 

Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 Arbitres: Es designa un àrbitre per dirigir cada partit. També pot 

anar acompanyat per dos arbitres auxiliars que tenen per missió 

assenyalar, llevat el que decideixi l'àrbitre:  

o Quan la pilota està fora de joc.  

o A quin bàndol correspon efectuar els saques de banda.  

o La intenció de realitzar una substitució.  

o Ajudar a l' àrbitre a dirigir el joc d'acord amb les regles.  

  

 Durada del partit: El partit compren dos períodes de 45' cadascú, 

llevat que s'acorde una altra cosa. L'àrbitre ha d' afegir a cada 

període el temps que s'ha perdut. La durada de cada període pot ser 

prolongada a fi de permetre l'execució d'un penal.  

 Gol marcat: S'aconsegueix un gol quan la pilota ha 

traspassat completament la línia de meta entre els tres 

pals, sense haver estat impulsada amb la mà o el braç per 

un jugador de l'equip atacant llevat que siga el porter 

des de la seua pròpia àrea.  

 

 Fora de joc: Un jugador està en posició de fora de joc si està més a 

prop de la línia de meta contrària que la pilota, llevat quan:  

o estiga situat a la seua pròpia meitat de terreny;  

o entre ell i la línia de meta contrària hi haja dos o més defensors.  

o Un jugador només ha de ser declarat fora de joc quan:  

o interfereixi el joc ;  

o tracte de treure avantatges de la seva situació.  

Si és un fora de banda, un córner o d' una pilota tocada per l' àrbitre o un 

jugador de l' equip contrari no es pot considerar mai fora de joc.  

 

 Faltes i incorreccions: Un jugador que comet intencionadament una 

de les faltes següents:  

o donar o intentar donar una puntada de peu a un adversari;  

o fer la traveta el contrari, o siga fent-lo caure de qualsevol 

manera;  

o saltar sobre l'adversari;  

o carregar un contrari perillosament;  

o carregar per darrera un adversari que no fa obstrucció;  

o colpejar o intentar colpejar un adversari o escopir-li;  

o subjectar o empènyer un adversari;  

o jugar la pilota amb la mà,  

ha de ser sancionat amb un tir lliure directe.  
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Si un jugador comet una de les faltes següents:  

o jugar de manera perillosa;  

o carregar a un contrari si la 

pilota no està a distancia 

de jugar-la;  

o obstruir intencionadament 

a un contrari sense jugar la 

pilota;  

o carregar el porter, llevat 

que aquest tinga la pilota, 

obstrueix un adversari o estiga fora de l'àrea de meta;  

ha de ser sancionat amb un tir lliure indirecte.  

 

 Tirs lliures: Poden ser directes ( es pot marcar gol directament 

tocant un sol jugador la pilota) o indirectes (necessiten tocar-la al 

menys 2 jugadors).  

 

 El penal: Es llança des del punt de penal a 11 m. de distància de la 

línia de meta. Els jugadors han d’estar a 9,15 m. mínim de la pilota al 

moment d'executar-se. El porter ha d’estar sobre la línia de meta.  

 

 Sacada de banda: Quan la pilota traspassa totalment la línia de 

banda, es posa novament en joc amb les dues mans , pel  lloc on ha 

sortit i amb els peus a l'exterior del terreny de joc.  

 

 Sacada de meta: Quan la pilota ha traspassat totalment la línia de 

meta , fora dels tres pals, i ha estat empesa per un jugador de l'equip 

contrari, es posa novament en joc situant la pilota dintre l'àrea de 

meta.  

 

 Córner: Quan la pilota ha traspassat totalment la línia de meta, fora 

dels tres pals i impulsada per un jugador de l'equip defensor, ha de 

posar-se novament en joc per un jugador de l'equip atacant des de 

l'interior del quart de cercle corresponent a la banderola del punt de 

córner més proper.  
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ELS JUGADORS SEGONS LA SEUA POSICIÓ EN EL CAMP 

 

Porter: També conegut com arquer, o guardameta. El porter és l'únic 

jugador que pot tocar la pilota amb les seues mans durant el joc actiu, 

encara que només dins de la seua pròpia àrea. Cada equip ha de presentar un 

únic porter en la seua alineació. Han de portar una vestimenta diferent a la 

dels seus companys, els seus rivals (inclòs el porter) i el cos arbitral. En 

general solen dur el número 1 estampat sobre la seua samarreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensa: El defensa, és el jugador situat una línia davant del porter y el 

principal objectiu és aturar els atacs de l'equip rival. Generalment aquesta 

línia de jugadors es troba en forma arquejada, quedant alguns defenses 

ubicats més a prop del porter que els altres. Els defensors ubicats en els 

costats del terreny són anomenats laterals. 

 

Centrecampista: El centrecampista, o migcampista, és el jugador situat a la 

zona del centre del terreny, una línia per davant dels defenses i una per 

darrere dels davanters, amb l'objectiu de coordinar el joc entre les altres 

línies i assistir a les mateixes en cas de ser necessari. En alguns casos els 

centres, s'ubiquen més endavant, entre la seua línia i la dels davanters, per 

col·laborar amb aquests últims. Per aquesta posició es pot observar com els 

migcampistes formen un rombe. 

 

Davanter: El davanter o atacant, punter, punta, o artiller és el jugador 

situat més endavant, i el seu principal objectiu és de marcar gols. La seua 

funció se sol limitar a atacar, deixant de banda l'acte de defensar, el que no 

vol dir que en qualsevol situació de perill, el davanter es convertisca en un 

centrecampista. Els davanters solen ser els jugadors més coneguts, ja que 

són els autors dels gols de l'equip.  
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ACCIONS TÈCNIQUES I TÀCTIQUES 

 

LA PASSADA: Acció tècnica, mitjançant la qual, s’ estableix una relació 

entre dos o més companys d’ un mateix equip, mitjançant la transició de la 

pilota per un colpeig. La passada és fonamental a la tècnica col·lectiva, ja 

que, si no existeix tan sols existiria les accions individuals.  

Fonaments de la passada:  

 Un jugador parat mai voldrà rebre la pilota per davant d’ell. Sempre 

al peu.  

 Un jugador movent-se sempre voldrà la pilota per davant d´ell.  

 Executar passades, permet mantenir el control de la pilota i això 

implica tenir la iniciativa en el joc.  

 Tenir en compte que en una passada és tan important el que rep com 

el que passa.  

 La passada s’ ha de realitzar amb la potència i precisió per a què el 

que  rep puga xutar o passar al primer toc.  

 

CONTROL: Acció tècnica individual, mitjançant la qual, el jugador es fa amb 

la pilota, la domina i la deixa en condicions de ser jugada.  

1. Control clàssic. 

2. Control orientat: Previsió del que s’ ha de fer i orientació de la pilota 

cap al que vull fer.  

 

EL TIR: Acció tècnica que consisteix en 

tot envio, cap a la porteria contrària, de 

la pilota, amb la intenció de fer gol.  

Aspectes que ha de tenir en compte el 

jugador que tira:  

 Superfície reduïda de la porteria. 

Mirar a porteria.  

 Situació del porter.  

 Densitats d’ adversaris.  

 Situació dels companys.  

 Distància de tir.  

 Angle de tir:  
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CONDUCCIÓ: Acció tècnica que realitza el jugador al controlar i manejar 

la pilota en el seu rodar pel terreny de joc. La conducció sempre es 

realitzarà per terra.  

Bases de la conducció:  

 Control permanent de la pilota: El jugador porta sempre la pilota 

enganxada al peu.  

 Visió perifèrica: Cap aixecat al conduir. Un ull a la pilota i l’ altre a 

l’entorn.  

 Cobertura: protecció de la pilota.  

 La conducció es farà amb l’empenya exterior per buscar la màxima 

velocitat.  

 

EL REGAT: Acció tècnica, mitjançant la qual el jugador avança sobre el 

terreny de joc, desborda a un adversari i manté la possessió de la pilota.  
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EL FUTBOL SALA 

El futbol sala és un esport col·lectiu en el que s’enfronten dos equips 

amb l’objectiu d’introduir la pilota en la porteria contraria i evitar que siga 

introduïda en la pròpia.  

 

On es va inventar el futbol sala?  

El futbol sala va nàixer a Uruguai en 1930. Quan aquest país va 

quedar campió del mon de futbol, hagué un gran interès per practicar 

aquest esport i les escoles uruguaians d’aquell moment no disposaven d’espai 

suficient per a crear camps de futbol. El professor Juan Carlos Ceriani, va 

idear aquest esport utilitzant regles del waterpolo, bàsquet, handbol i 

futbol, va redactar el reglament d’aquest esport. El "futbol de saló" com se 

li va  començar a cridar va causar sensació en Uruguai, i després va passar a 

Chile, Brasil, Argentina, Perú i España. Després es va desenvolupar en la 

resta del mon. El futbol sala és un esport per a jugadors amb habilitat 

tècnica, i amb gran domini del baló. La selecció espanyola és campiona 

d’Europa i del mon.  

 

Cóm és un camp de futbol sala?  

La superfície de joc haurà de ser llisa, estar lliure de aspreses i no 

abrasiva. Es recomana que la superfície siga de fusta o material sintètic, 

encara que en els centres educatius es permet que siga de formigó o 

asfalto.  

Com a norma general les dimensions del terreny de joc serà de:  

40 METRES DE LLARG  

20 METRES D’AMPLE  
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Cóm son les porteries?  

En futbol sala les dimensions de les porteries són:  

LLARGÀRIA: 2 METROS  

AMPLARIA: 3 METROS  

Les porteries han de disposar d’una xarxa per a frenar els balons encallada 

al sol.  

 
 

Cóm està format un equip de futbol sala?  

Els partits de futbol sala els disputen dos equips de cinc jugadors 

cadascú,  

Es poden fer tots els canvis que es vulga durant el partit. Es 

permeten fins a un màxim de set jugadors suplents (a la banqueta). Els 

jugador han d’entrar i eixir per l’àrea de substitucions i quan l’altre jugador 

substituït haja eixit. El porter pot canviar la seua posició amb qualsevol 

altre jugador.  
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POSICIONS DELS JUGADORS EN EL CAMP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter: Ha de tindre molta agilitat, reflexos i flexibilitat. Gran capacitat 

de concentració per a evitar el nerviosisme i tindre control de la situació 

per a superar situacions difícils durant un partit. 

 

Cierre: Jugador més arrere de l’equip, principalment ha de tindre gran visió 

de joc, farà cobertures, ha de ser ràpid i decidit en realitzar les accions. 

 

Ala: És el que més desgaste físic requerís, i ha de tindré una bona 

preparació física, bona tècnica per a la creació del joc. 

Pívot: El jugador més avançat habitualment, es converteix en defensa en el 

primer defensor i en atac el jugador encarregat de terminar les accions. Ha 

de saber crear espais lliures i també desmarcar-se. 

 

Cóm es juga a futbol sala? Reglament basic.  

La duració dels partits és de 40 minuts, dividits en dos períodes de 20 

minuts. A la segona part els equips canvien de porteria i trau de centre el 

que no ho havia fet al principi del partit. 

 

En el traure de centre els jugadors han de estar a tres metres de la pilota i 

la pilota s’ha de jugar cap avant.  Es realitza per a iniciar o reanudar el 

partit en les següents situacions:  

Al començament del partit  

Després de cada gol 

Al començament de la segona part 

Al començament de la pròrroga 
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En futbol sala es considera que el baló està “fora de joc” quan 

rebassa per complet la línea de banda o de fons, quan colpeja el sostre del 

pavelló o quan els àrbitres detenen el joc.  

 

Serà gol si el baló traspassa per complet 

la línea de porteria entre els postes. 

 

En futbol sala no està permès:  

 Donar puntillons o intentar-ho.  

 Fer la traveta o intentar-ho.  

 Saltar sobre un adversari.  

 Colpejar o intentar-ho.  

 Espentar.  

 Subjectar a un adversari.  

 Escopir a un adversari.  

 Tocar el baló amb la mà, a excepció del porter a la seua àrea.  

 

Totes aquestes faltes són acumulatives i es sancionen amb tir lliure 

directe. A partir de la sexta falta acumulativa, en cada u dels períodes, tots 

els tirs es faran directes, (sense barrera) cap a la porteria de l’equip 

infractor des de el punt de doble penal.  

 

Es sanciona amb penal quan l’equip defensor comet una falta dins de la 

seua  pròpia àrea de porteria. El baló es col·loca a sis (6) metres de la línea 

de porteria i ningú pot (excepte el porter que es situa a la línea de porteria) 

ficar-se davant de la pilota.  

 

El traure de banda es fa quan la pilota ha traspassat (per aire o terra) la 

línea de banda en la totalitat, o toca el sostre de la sala. Es taru des de els 

mateix punt on va eixir la pilota damunt de la línea i els contraris no poden 

estar a menys de 5 metres. El jugador que trau te un màxim de 4 segons i 

no pot fer gol directament. 

 

El traure de meta es realitza quan la pilota traspassa (per aire o terra) 

la línea de fons. El fa el porter amb les mans, te 4 segons màxim i no pot fer 

gol, directament. 

 

En el traure de corner el baló traspassa (per aire o terra) la línea de 

fons i l’últim en tocar és un jugador de l’equipo defensor. Disposa un màxim 

de 4 segons i es pot fer gol directament. 


