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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 la condició física, els primers auxilis, la pilota valenciana, 

esports 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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UNITAT 1: 

“ESCALFANT 

MOTORS” 
 

 

 

 

 

 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

18 

 Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

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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L’ESCALFAMENT ESPECÍFIC 

 

L’escalfament té dos parts: general, que ja hem vist i específica, en la 

qual es realitzen exercicis específics per al tipus d’activitat concreta que es 

vaja a desenvolupar. Per  això farem incidència en: 

1- estiraments dels grups musculars que més es van a exercitar 

2- exercicis en funció de l’esport.  

 Per exemple si l’escalfament és per a una prova 

d’atletisme es faran exercicis propis de la prova, com 

tanques, tècnica de carrera, llançaments o salts. en 

bàsquet: passes, tirs, entrades,..  

 Si es per a un partit de bàsquet es faran exercicis 

propis del bàsquet com roda de passades, llançaments, 

entrades a cistella, bot de baló, etc. 
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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. 

 

 

 
 

 

 

 

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). 
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4. La força:: És la capacitat de vèncer, mantindre o generar l’energia 

suficient per a superar un pes o resistència mitjançant un conjunt de 

contraccions musculars. 

Tipus: 

 Força màxima: És la màxima força que pot desenvolupar una 

persona. Per exemple l’halterofília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Força explosiva: És la força que es genera per tal de realitzar 

un moviment ràpid. Per exemple un llançament o un salt. 

 

 

 

 

 

 

 Força resistència: És la capacitat per a mantindre l’aplicació de 

la força durant un temps prolongat. Per exemple el remo, el 

rugbi, el judo. 
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L’entrenament en circuit o “circuit training” de força resistència 

 

L'entrenament en circuit és una manera d'entrenament que 

consisteix a completar un recorregut de 6 a 12 estacions o exercicis 

(segons l'edat i el nivell d'entrenament dels subjectes i l'objectiu buscat). 

Els exercicis s'organitzen de tal forma que no es treballen els mateixos 

grups musculars en dos exercicis seguits i buscaran atendre de forma 

harmònica a totes les parts del cos. Segons com s’organitza el circuit es 

poden treballar tots els tipus de força. 

 

Un exemple de circuit podria 

ser el realitzar 8 o 10 exercicis, 

alternant els diferents grups 

musculars, amb temps de 30 

segons d'exercici i 30 segons de 

descans per a passar al següent. Es 

pot incloure també algun exercici 

cardiovascular (6-10 minuts). 

En funció de la teua condició física 

pots realitzar dos o tres voltes al 

circuit, deixant un descans de dos 

o tres minuts entre cada volta. 

També pots crear diferents 

exercicis amb repeticions per a 

cada volta del circuit.  

 

Nombre d’exercicis o estacions: 6 a 12 

Temps en cada estació: 30 segons a 2 minuts 

Recuperació entre exercicis: 15-45 segons 

Recuperació entre circuits: 2-5 minuts 
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UNITAT 2: 

“PRIMERS 

AUXILIS” 
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DEFINICIÓ 

 

Els primers auxilis són les mesures que es 

prenen inicialment en un accident, on ha ocorregut, 

fins que apareix l'ajuda sanitària, són activitats 

fonamentals davant d'una urgència.  

 

 

Els mitjans de reanimació de què disposen els centres sanitaris són 

cada vegada més sofisticats però eixos primers moments després de 

l'accident, lluny del centre hospitalari, són decisius per a la seua evolució 

posterior.  

Per això és fonamental que la societat tinga els coneixements per a 

saber actuar en eixos instants, per a realitzar eixos primers auxilis; eixa 

capacitat pot suposar la diferència entre la vida i la mort, entre una situació 

d'invalidesa temporal o permanent, o també entre una recuperació ràpida i 

una llarga convalescència en l'hospital.  

Tota la població hauria de tindre la capacitat de decisió per a actuar 

amb responsabilitat i criteri quan la situació ho requereix, ajudar-se a si 

mateixos i també ajudar als altres perquè és al mateix temps una mostra de 

solidaritat amb la resta. 

 

Normes generals davant d'un accident de qualsevol tipus:  

 

• Actuar ràpida però serena i eficaçment.  

• Observar la situació: pot existir encara la causa de l'accident o arreplegar 

altres accidentats.  

• Establir un ambient de seguretat i saber en cada instant què s'ha de fer.  

• No destorbar a l'ajudar a un accidentat, deixar actuar als més qualificats 

• No moure a l'accidentat.  

• No realitzar maniobres brusques.  

• Observar si hi ha hemorràgia, respiració i pols.  

• No embrutar les ferides.  

• No donar de beure a persones sense coneixement i en general a cap 

accidentat.  

• Avisar ràpidament a autoritats i ambulàncies per a afavorir el trasllat.  

• No actuar si no se sap com i no deixar actuar a qui no sap.  

• Tapar el malalt perquè no es refredes.  
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QUÈ FER DAVANT D'UN ACCIDENT?  

Cal actuar amb serenitat però amb rapidesa.  

Per aquest orde fer:  

1. Protegir  

2. Avisar  

3. Socórrer  

 

1 PROTEGIR, d'altres possibles accidents. Exemples:  

• Accident de tràfic: llevar les claus de contacte per a evitar explosions, 

senyalitzar a 100 metres abans del lloc de l'accident...  

• Incendi: tancar claus del gas i la llum.  

2 AVISAR, per telèfon o assegurar-se que algú el fa, identificar-se donant 

nom i DNI amb un balanç de ferits, gravetat i lloc del succés. A pesar dels 

nervis, assegurar-se que les dades s'han pres correctament.  

3 SOCÓRRER, tranquil·litzar al ferit, comunicant-li que l'ajuda està en 

camí. Mantindre la calma i transmetre-la. SI NO SABEM QUE FER, NO 

ACTUAR. Abans de res si vam pensar que hi ha una possible lesió de 

columna, NO MOURE.  

 

POSICIÓ LATERAL DE SEGURETAT 

 

És la posició adequada d’espera i transport per a persones 

inconscients no traumàtiques, que presenten respiració i pols estables. 

En aquesta posició podem controlar el vòmit i evitem la caiguda de la 

llengua cap a enrere. 
 

 Situar-se a la dreta del ferit. 

 Separar el braç que està 

entre el socorrista i el ferit. 

 Posar-lo a prop del cap, tant 

com sigui possible per deixar 

lliure el costat de gir. 

 Girar-li el braç esquerre cap a 

la cara. 

 Posar-li la mà esquerra sobre  

la galta dreta. 

 Sense treure el nostre suport de la seua mà, doblegar-li la cama 

esquerra. 

 Fer força des de la cama girant-la suaument. 
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)  

 

Es denomina resucitació cardio-pulmonar al conjunt de maniobres que 

tracten de restablir la respiració i els moviments del cor d'una persona en 

què accidental i recentment s'han suspés ambdós funcions.  

Moltes raons fan que un accidentat no respires: asfíxia, ofegament, 

etc. La respiració i la circulació són dos funcions vitals; si passen 3-5 minuts 

sense rebre oxigen les cèl·lules del cervell es danyen pel que cal comprovar:  

1. Si està conscient.  

2. Si respira.  

3. Si té pols (circulació sanguínia). 

 

Està conscient?  

Parlar amb la víctima i sacsar-li suaument els muscles. Col·locar-lo en la 

posició lateral de seguretat. Així, s'evita que la llengua obstruïsca el pas de 

l'aire, i si hi ha boçades s’impedeix que passen per les vies aèries. Demanar 

ajuda mèdica 

 

Respira? 

Realitzem la maniobra anomenada front-mentó. A l’inclinar el cap arrere 

amb una mà en el front de l'accidentat i una altra en el mentó (mira el 

dibuix) obrirem les seues vies aèries.  

 

 
 

Comproves la respiració:  

1. VEIG si el tòrax s'eleva.  

2. ESCOLTE la respiració.  

3. SENT l'eixida de l'aire.  

 

Si respira, el col·loques en la posició lateral de seguretat. Si no respira, 

realitzar-li la respiració artificial “boca a boca” per a portar-li oxigen. 

Com?: cap arrere i nas tapat amb dits polze i índex de la mà que subjecta el 

front, bufar 2 vegades al ritme de la nostra respiració en la boca de 

l'accidentat. Comprovar si té pols; si té pols, realitzar 10/12 

respiracions/minut (1 cada 5 segons, aproximadament).  
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Té pols? 

Si no té pols (prendre'l millor en el coll, al costat de l'anou, en la 

caròtida) cal fer de seguida compressions toràciques, per a mantindre el 

funcionament del cor.  

On? 2 dits damunt de l'apòfisi de l’estèrnum  

Com? amb el cant de la mà, mentre l'altra mà se situa damunt. 

Pressionar amb força com es mostra en el dibuix.  

Quantes vegades?  

Adults: 15 compressions/2 ventilacions, successivament. Si hi 

ha 2 persones que saben realitzar la RCP un fa compressions i 

un altre ventilacions en ritme 5/1. Si només hi ha un que sap realitzar-la, el 

ritme serà 15 compressions/2 ventilacions.  

Xiquets (fins a 8 anys): 5 compressions/1 ventilació.  

I així fins a:  

1. la recuperació de l'accidentat 

2. que vinguin els servicis d'emergència 

3. que ja no puguem més 

 

 
ASFIXIES 

 

Eliminar la causa de l'asfíxia (aigua, compressió, obstrucció) i 

realitzar si és necessari una reanimació cardio-respiratoria.  

Si l'asfíxia es produeix per la presència d'un cos estrany en la gola, 

col·locar a l'accidentat boca  amunt, situar-se a cavall sobre les seues 

cuixes i amb la palma de la mà damunt del melic i l'altra mà sobre la 

primera, efectuar un moviment ràpid cap a dins i cap amunt perquè l’impuls 

de l'aire allibere les vies respiratòries (Maniobra d'Heimlich). Esta 

maniobra es pot realitzar-se en posició de peu, segut o gitat.  
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UNITAT 3: 

AEROBIC  

I NOVES TENDÈNCIES 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

Va ser a partir dels anys 80 quan es produeix un increment notable de 

gimnasos especialitzats en diferents activitats; d’una banda, els que es 

dedicaven al culturisme, d’una altra, els que es dedicaven a les arts marcials. 

 

A partir de 1985 van començar a implantar-se altres activitats successores 

de la gimnàstica “tradicional” representades per l’aeròbic  i els seus 

derivats (desenvolupat pel doctor Kenneth Cooper als EUA durant els 60) 

aquestes activitats presentaven com a principal novetat la incorporació de 

ritmes musicals associats a una coreografia amb moviments corporals. 

És el moment en què els gimnasos passen a ser de llocs avorrits i rutinaris a 

llocs divertits i amens. 

 

 En la dècada dels 90 els gimnasos tenen una expansió sense precedents; a 

causa de l’alt nombre de gimnasos comença a sorgir la competitivitat entre 

ells, això obliga a sotmetre els centres a actualitzacions i modificacions 

contínues. Tant respecte a instal·lacions (que copien models importats dels 

anglosaxons) com en l’oferta d’activitats. Es passa de realitzar Aeròbic  a 

buscar noves activitats físiques, com ara el Step  o el Body Pump 
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ESTRUCTURA D´UNA CLASSE D ´AEROBIC 

 

Perquè una classe d'aeròbic es realitze en les millors condicions i els 

esportistes es senten a gust, participant de tots els beneficis de l'aeròbic, 

és necessari respectar la seua estructura ideal. Per això, qualsevol classe ha 

de constar de:  

 

1º ESCALFAMENT  

L’escalfament és un conjunt d'exercicis que preparen tant física com 

psíquicament a la persona perquè realitze la posterior activitat de major 

intensitat.  

Qualsevol sessió ha de començar per un calfament que prepare 

l'organisme per a les següents parts de la classe, que la intensitat de 

l'esforç a què se sotmet l'esportista ha de créixer de forma progressiva si 

es pretén fer exercici de forma saludable.  

Escalfant s'aconsegueix reduir enormement el risc de lesió, ja que 

l'esportista està en millors condicions per a respondre davant de qualsevol 

situació, com l'execució d'un pas complicat. Açò és així perquè en el 

calfament es produeix una adaptació fisiològica de l'organisme a l'esforç.  

Duració :  

El temps de duració del calfament ha de ser el suficient perquè l'organisme 

s'adeque a l'exercici que va a realitzar-se. Un temps de 15 minuts pot ser 

prou.  

   

Requisits :  

El seu objectiu és activar la musculatura, posar-la en moviment perquè 

perda rigidesa, es flexibilitze i puga executar els exercicis dels segments 

aeròbics sense risc de lesió (estirades, esquinços...). Es pot incloure 

extensions, rotacions, flexions, elevacions i aplicar-los a les diferents parts 

del cos: braç, cames, cap, cintura, pelvis… És millor seguir un orde establit, 

des del cap als peus. 
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2º. FASE AERÒBICA  

Podria dir-se que aquesta etapa és l'aeròbic en la seua màxima 

expressió. Les altres són una preparació o un complement perquè d'ella es 

puguen obtindre tots els avantatges físics del treball aeròbic, com la millora 

de la resistència cardiorrespiratoria o de la composició corporal, quelcom 

que s'aconsegueix sempre treballant a llarg termini.  

A més, aquest és el moment de la classe en què es fan realitat les 

coreografies, que són en certa manera la forma de materialitzar tot el 

treball que es realitza al llarg de l'hora que dura la sessió, incloent 

l’escalfament, la recuperació, la tonificació i les estirades.  

 

Intensitat :  

Cal tindre un especial atenció amb el ritme a què es treballa al llarg 

d'aquesta fase, ja que s'ha de fer una intensitat mínima perquè els 

beneficis fisiològics es facen realitat i a un màxim. 

Sempre cal començar amb els passos i exercicis de baix impacte, en 

els que els moviments dels braços no siguen massa amplis i, sobretot, no hi 

haja bots. Aquest moment és el que empra els passos bàsics, com la marxa, 

que és com trotar sobre el lloc sense alçar molt els peus, o els kicks (són 

xicotets puntellons que mantenen un peu en el sòl). Els desplaçaments en 

aquest moment de la classe no han de ser massa amplis.  

Un punt clau de la classe és en el que s’aconsegueix l'alt impacte, 

moment a què no té per què arribar-se sempre, sobretot si el nivell del grup 

no és el més adequat. En eixe instant es realitzen els moviments a major 

velocitat, amb més amplitud i amb bots, desplaçant-se més metres per la 

sala.  
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Els passos més comuns que s'utilitzen en aqueta fase són:  

Marxa : es tracta de caminar sobre el lloc i fer jogging o trotar alçant 

lleugerament els talons  

Step - touch 

 

Pas creuat. 

Hops. 

Jumping Jack.   

Kicks: un xicotet puntelló  

Knee - lift: alçar el genoll.  

Lunge.   

Pliés.  

Pliométricos : són bots d'alta intensitat   

Twist: xicotets girs. 

   

 3º ETAPA DE RECUPERACIÓ  

La fase de recuperació s'identifica quasi totalment amb la tercera 

part de la fase aeròbica. Esta recuperació no és més que una disminució 

progressiva de la intensitat de l'exercici que es pot considerar de forma 

independent o dins de la fase aeròbica.  

La lentitud del exercicis és protagonista en esta part de la classe, ja que 

apareix en cada un dels moviments que es realitzen. L'objectiu és el 

descens del ritme cardíac i de la intensitat de la classe. També es redueix 

gradualment l'amplitud dels moviments.  
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4º EXERCICIS DE TONIFICACIÓ MUSCULAR  

 

Per a fer més atractiu el treball es poden coordinar diversos 

exercicis que se centren en un conjunt de dos a cinc grups musculars 

GLUTIS  

 

 
ABDOMINALS  

Frontals. 

 

Laterals 

 
ABDUCTORS  

 
Pectorals 

 
Tríceps.  

 

 

5º ESTIRAMENTS  

La realització d'estirades és la millor forma de concloure una sessió 

d'aeròbic. Després de l'exercici intens no sols ajuden a reduir de forma 

progressiva la intensitat de l'esforç, sinó que també permeten que 

l'esportista es relaxe. A més, serveixen per a entrenar la flexibilitat. 
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NOVES TENDÈNCIES 

 

Aquaeróbic : Es tracta d'exercicis que es realitzen en l'aigua, és a dir, dins 

d'una piscina. La resistència que ofereix l'aigua és el que es treballe un poc 

més la força. Pot ser especialment beneficiós per a aconseguir un efecte 

relaxant, encara que moltes persones pensen que pot ser menys divertit que 

les classes normals. Consisteix a realitzar una sèrie d'exercicis de braços i 

cames en un mitjans aquàtic amb la resistència natural de l'aigua. L'aigua 

anul·la l'impacte i ajuda o confereix resistència als exercici, per això els 

exercicis són molt més lents de realitzar.  

 

Fitness : Es tracta de classes en què no s'atorga tanta importància a la 

coreografia dels exercicis, que es realitzen amb un major interés per la 

tonificació muscular (el treball no és pur de força però sí de manteniment 

d'un bon to). La tonificació i l'exercici cardiovascular es reparteixen el 

temps quasi a parts iguals. Eixa intenció per tonificar els músculs fa que 

s'empren elements com les pesos de mà (molt lleugeres per a no produir 

sobrecàrregues), gomes elàstiques i piques. 

 

Funky : Els ritmes afroamericans són també aplicables a una classe 

d'aeròbic. Tant el funky com l'hip - hop, cada un d'ells amb les seues 

peculiaritats, són estils que encaixen a la perfecció amb el tipus de treball 

que es realitza en aquest esport. Els moviments que es realitzen tenen 

algunes variacions, com un major ús dels malucs i el tronc. Per exemple, hi 

ha passos que conserven alguns gestos del breakdance (molt de moda en els 

anys 80), la qual cosa fa que hi haja moviments secs, amb més contraccions i 

que requereixen de l'aprenentatge d'una tècnica més completa. En tot cas, 

per a fer algunes distincions entre el funky i l'hip - hop cal assenyalar que 

mentre el primer té moviments més fluids, amb una música que se situa 

entre els 120 i els 135 beats per minut, el segon és un poc més raper i la 

música sona entre 100 i 115 beats per minut.  

 

Step : Els exercicis es realitzen sobre una plataforma que té una 

superfície amortidora i antilliscant. Combina música, alta intensitat, baix 

impacte i risc mínim. L'ús d'una plataforma fa que els exercicis facen més 

èmfasi encara en el treball dels membres inferiors. El Step crema calories 

3 vegades més ràpid que l'aeròbic normal.  

Consells per a desenvolupar una tècnica correcta al realitzar una classe de 

Step:  

•  Recolzar tota la planta del peu, i en el centre de la plataforma.  
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•  No allunyar-se massa del Step a l'abaixar el peu.  

•  Xafar suaument al posar el peu sense colpejar la plataforma.  

•  No hiperestendre les articulacions.  

•  La velocitat de la música ha d'anar de 118 b.p.m. a 126 b.p.m.  

•  Es recomana treballar dies alterns per a minimitzar la pressió sobre les 

articulacions.  

•  Igual que ocorre amb l'aeròbic, amb este xicotet escaló es pot jugar 

també amb distints estils de música, amb la qual cosa les possibilitats de 

desenvolupar coreografies originals són moltes.  

 

Aeroboxing : vessant de l'aeròbic en què es combinen colps de la boxa i 

puntellons amb absència de contacte i de guants.  

 

Spinning, ciclisme indoor: Les classes de ciclisme indoor és un dels 

programes amb major auge en els centres i instal·lacions esportives  

El programa de Spinning va ser desenvolupat en 1987 pel ciclista nord-

americà Johnny G., i bàsicament consisteix en una recreació d'un viatge amb 

bicicleta, simulant distints tipus de camins i superfícies, acompanyat d'una 

música altament motivant, i basada en conceptes de ciclisme d'alt 

rendiment. Durant la classe, l'instructor dóna una sèrie de pautes per a 

complir amb el circuit que ell descriu. Hi ha tres posicions diferents per a 

prendre el manubri, cinc moviments bàsics per a treballar distints músculs 

de les cames, i l'alternativa de pedalejar assentat o parat. La música juga 

un paper fonamental, i és una ferramenta imprescindible (junt amb 

l'entusiasme que transmet l'instructor) a l'hora de crear la rutina: temes 

"suaus" per a l'entrada en calor, "explosius" a l' hora de major esforç, 

"accelerats" en els descensos; en fi, sincronitzats amb el nivell i l'etapa del 

recorregut.  

 

 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

42 

 Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

43 

 Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

 

 

 

 

UNITAT 4: 

PILOTA 

VALENCIANA 
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HISTÒRIA DEL JOC DE PILOTA 

 

Dels grecs al segle XVIII 

 

Jugada des de temps immemorial per 

pobles diversos arriba a les nostres terres la 

pilota per la tradició grecoromana, com tants 

altres dels nostres referents culturals. A 

l'antiga Grècia i a Roma el practicaven i era 

recomanat pel metges com un exercici 

saludable per a totes les edats i condicions. 

Expandit pels legionaris a les terres de 

l'Imperi es va practicar a França, Bèlgica, 

Itàlia i la Península Ibèrica tot al llarg de 

l'edat mitjana amb modalitats que equivalen a 

les nostres llargues i escala i corda, segons el 

lloc fóra obert o tancat. 

A la Corona d'Aragó el joc de pilota va 

ser molt popular i a Valencia la seua pràctica i 

popularitat s'estenien des del propi rei, la 

noblesa, la cúria, el poble i els menuts de cada carrer. Aquesta 

omnipresència va provocar l'aparició d'un famós ban en 1391, quan el Consell 

General de la Ciutat de València va prohibir el joc. 

Mentrestant, a França al s. XV es prohibí la pràctica al poble baix, 

amb la qual cosa la noblesa es reserva l'esport. 

Els reis i nobles castellans, pendents com sempre de les modes de 

l'altra banda dels Pirineus, s'aficionen també a jugar a pilota, que és al llarg 

dels s. XV, XVI, XVII i XVIII el joc més practicat tant per nobles com pel 

poble. 

Les limitacions, multes i prohibicions junt amb l'aparició de nous 

entreteniments fan que el joc de pilota vaja minvant a poc a poc fins a 

desaparèixer de Catalunya, Castella, Aragó i les Balears al llarg dels s. 

XVIII i XIX. 

La situació a la comunitat  Valenciana és molt diferent, les 

prohibicions del joc al carrer no afecten el joc de trinquet, que manté la 

seua vigoria al llarg dels segles, és practicat pel més florit de la noblesa 

valenciana. 
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Del segle XVIII als anys seixanta 

 

La pilota va ser el joc més practicat a Europa fins al segle. Però la 

popularitat va anar davallant i va deixar de practicar-se progressivament. 

Hui en dia queden encara testimonis de la passada puixança del joc en 

diversos països, com ara Bèlgica, Holanda, el nord d’Itàlia, el nord de 

França, on es continua jugant a llargues. 

És a mitjan segle XIX quan els anglesos inventen el tennis a partir del 

joc de pilota i incorporen la raqueta. 

Els bascos deixen de jugar cara a cara per a fer rebotar la pilota 

contra un frontó, abandonen els tradicionals i homologables rebote i juego 

largo per a practicar cesta i pala, amb la qual cosa la comunitat valenciana 

esdevé l’únic poble de tot el continent on perdura la genuïna tradició de 

l’esport de la pilota, que passa a ser coneguda com pilota valenciana. És 

aquest el moment de màxima esplendor del nostre esport, que enorgulleix 

els practicants i l’afició, que se senten depositaris d’una tradició mil·lenària, 

les llargues i el raspall. 

Es construeixen nous trinquets a València, el de Pelaio el 1868, entre 

altres. L’eufòria per l’esport s’estenia per tot l’antic Regne i les cròniques 

parlen d’una partida celebrada a Benifaió de quatre mil espectadors. 

Els inicis del segle XX continuen la mateixa tònica. La innovació de 

posar corda al trinquet, atribuïda al mític Nel de Murla, és també fruit de la 

modernitat del canvi de segle. Aquesta modernitat comporta alguns 

elements perjudicials per al nostre esport. S’inicia la progressiva marginació 

del joc. Molts trinquets són enderrocats per a construir vivendes, cinemes i 

la presència cada vegada major dels automòbils fan que en els anys seixanta 

desapareguen les partides en molts carrers de ciutats o pobles grans i que 

es refugien als pobles més menuts. Fins arribar a l’eclosió del futbol, que 

eclipsa quasi per complet el joc de pilota. 
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El joc en l'actualitat 

 

Tot el temps passat dels anys trenta ençà ha canviat molt les 

circumstàncies del joc, les normes i variants del joc es mantenen 

exactament igual, però han aparegut carrers artificials per a jugar a pilota 

sense problemes i són ja molts els pobles que han creat escoles de pilota. La 

Federació de Pilota Valenciana es deslliga de l’estatal (que recull les 

variants basques) l’any 85, organitzant a partir d’aquest moment les 

competicions, regulant i homologant normes i mesures, etc. A poc a poc, 

l’esport ha anat reviscolant, guanyant inclús l’atenció de la televisió, 

institucions públiques i privades que financen competicions d’alt nivell, tant 

per a professionals com per a aficionats, es fan competicions internacionals 

i la galeria de figures ha guanyat molts aficionats per a la pilota valenciana. 

Cal mirar també cap als pobles, que tants anys han estat preservant la 

tradició i que hui continuen proveint de professionals els circuits i tornejos 

de dalt a baix de la comunitat.  
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LES MODALITATS en la pilota es poden dividir en dos grans grups, 

  

JOC DIRECTE: aquell en que s'enfronten 2 equips d'un o diversos 

components que ocupen camps oposats, tot llançant la pilota directament i 

alternativa els uns contra els altres, intentant aconseguir que la falta es 

produïsca en el camp contrari per obtenir els punts. Aquest grup es 

divideix en tres : 

 

JOC AL CARRER Natural o 

Artificial 
Joc per baix EL RASPALL 

 Joc per l'alt LA GALOTXA 

 Joc lliure LES LLARGUES 

JOC AL TRINQUET Joc per baix EL RASPALL 

 Joc a l'alt ESCALA I CORDA 

  EL REBOT 

JOC A LA GALOTXETA Joc a l'alt 
GALOTXETES DE 

MONÒVER 

 

JOC INDIRECTE: Aquell en què s'enfronten 2 equips d'un o diversos 

components que ocupen tots el mateix camp, llancen la pilota contra un 

element (un mur) anomenat frontó que retorna la pilota per rebot per tal 

que la jugue l'equip contrari al que l'ha llançada. Aquest apartat té una 

sola modalitat, anomenada Frontó Valencià, que es juga al Frontó (aquest 

pot ser obert, tancat, cobert o descobert). 
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ELS TRINQUETS 

 

El trinquet és un recinte tancat 

que s'utilitza per a la pràctica del joc 

de pilota. És un rectangle, on les quatre 

parets que el delimiten prenen part en 

el joc. Pot tindre de llarg entre els 

quaranta i els seixanta metres, i 

d'amplària entre els nou metres i els 

onze. 

Els dos murs més llargs tenen 

d'alçària aproximada el equivalent a la 

citada amplària i reben el nom de 

muralles. 

Els altres elements fonamentals 

són l'escala i el dau.  

L'escala és una graderia de 

quatre esglaons. Aprofiten perquè els 

espectadors hi puguen seure a la zona del rest. (Al raspall els espectadors 

poden ocupar tota l'escala i sempre es considera parà la pilota que caiga 

damunt d'ella). La pilota, a la modalitat d'escala i corda, pot córrer per tota 

l'escala, està en l'aire. Només contarà els bots quan la pilota caiga a terra. 

El dau és un quadrilàter què es troba sota l'escala, i a dins es col·loca 

el jugador que "fa el dau".  

A la dreta del dau, matant l'angle que fa la muralla i la paret, hi ha 

una llotja, anomenada palquet de baix i de d'alt. Dins d'aquestes 

s'acomoden les autoritats i els aficionats de més pes. Altre lloc del trinquet 

on podem trobar aficionats de pes son les cadires i l'escala de la proximitat 

de la corda. 

Damunt dels murs, a les parts superiors, estan les galeries. Les 

curtes, tenen unes graderies on es pot seure la gent i tota pilota que arribe 

d'alt d'aquestes galeries i allí es queden, són bones i quinze guanyats per 

l'equip que les haja llançat. Per contra les que van a la galeria llarga són 

faltes si s'hi aturen. En qualsevol dels dos casos, si les pilotes tornen a 

caure dins del rectangle de joc la partida continua com si res. 

La corda, en la modalitat de joc a l'alt, divideix el trinquet en dues 

parts iguals. D'una part de la corda queda el dau i de l'altra el rest. És falta 

tota pilota que passa per baix. 

Els tamborins tenen la missió de matar l'angle format pels frontons i 

es considera aire. 

La pedra és una llosa on el feridor bota la pilota abans de ferir. 
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LES PILOTES 

 

La pilota de vaqueta 

 

La pilota de vaqueta és la més representativa de les homologades en 

la pràctica del joc de pilota valenciana, per la seua antiguitat i per la seua 

qualitat tècnica, esportiva i artesanal. 

Està formada per vuit triangles corbats de bescoll de la vaca cosits 

entre ells pel propi gruix, de manera que el fil no es pot veure una vegada 

tancada la pilota. Dins porta farciment de borra que ha estat ajustada fins 

a aconseguir el pes oficial. 

És veritablement una obra d'art. Artesans són els seus fabricants i 

es parla d'una tradició heretada de pares a fills, de secrets professionals 

gelosament guardats i que els piloters davant l'operació de fabricar una 

pilota, quan arriba la part més difícil i compromesa que és la del cosit, es 

tanquen per tal que ningú puga escorcollar com ho fan. 

Les pilotes reben el nom del poble de procedència, i així, per fer-se 

una idea, "la de Carcaixent", "la de Casino", "la de Gandia", etc. Hui en dia, 

les més acreditades són les d’Àlvarez de Carcaixent. 

És clar que les pilotes de vaqueta són cares, però formen part d’una 

tradició mil·lenària i no es fabriquen a cap altre lloc del món, (no com les 

pilotes d’altres esports, fabricades per les multinacionals als països 

tercermundistes, on els costen quatre duros, i venudes a un altíssim preu a 

les botigues dels països desenvolupats). 

 

La pilota de badana 

Com indica el seu nom són unes pilotes l'exterior de les quals és de 

pell de vedella; el seu interior és una borra ajustada i poden dur un petit 

centre de goma malgrat que això afecta el salt i l'assentament, per la qual 

cosa s'han anat eliminant paulatinament el centre de goma. Foren usades 

tradicionalment al joc de carrer per tenir un preu més econòmic, i 

actualment són les indicades per a l'entrenament i la competició dels 

alevins, com també en la formació inicial en les escoles de pilota.  
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ESCALA I CORDA 

 

El terreny de joc per a la pràctica de l'escala i corda, és el Trinquet i 

la pilota a utilitzar en aquesta modalitat és la de vaqueta. 

Els equips per a la pràctica d'aquesta modalitat podran ser: 

Individuals (un contra un), parelles o trios. 

Els components d'un equip són: rest o escalater, mitger, punter(el 

qual normalment serà el feridor), i el feridor (per pacte es pot incloure dins 

l'equip un jugador que faça de feridor, però que no podrà jugar i que es 

retirarà després de realitzar la ferida). 

 

REGLES DEL JOC 

 La ferida es realitza des d'una pedra 

col·locada a un metre davant de la corda dins 

del camp del dau. El feridor bota la pilota i, 

jugant-la amb el palmell de la mà, la impulsa 

contra la muralla de l'escala (la paret de la 

dreta), des d'on, obligatòriament ha de 

colpejar-la per dalt d'una línia (en el dibuix 

línia de ferir) per tal que després de botar a 

l'escala caiga dins del Dau. 

 El rest que està dins del dau, haurà de tornar la pilota jugant-la a 

l'aire, després de botar a l'escala o al primer bot dins del Dau, 

passant-la per damunt de la corda, estant-li prohibit en aquest 

primer colp llançar-la a la graderia. En cas de fer-ho perd el quinze. 

 Tornada la pilota, el joc continuarà de forma que els jugadors tornen 

sempre la pilota jugant-la a l'aire, al rebot o al primer bot sobre el 

sòl. 

 Si la pilota toca alguna de les ratlles o la corda es considerarà falta 

de l'equip que l'ha llançada. 

 Les posicions dels equips dins el trinquet son alternatives, i s'han de 

canviar a cada joc finalitzat. 

 Tota pilota que toque a un jugador en qualsevol part del seu cos que 

no siga la mà es considerarà falta del jugador i es perd el quinze. 

 Si les pilotes llançades a les galeries reboten i tornen a caure, la 

pilota continuarà en joc. 

 Les escales es consideren aire i per tant la pilota pot botar en 

l'escala fins que caiga a terra i done el primer bot. 

 Les partides seran a 60 tantos (12 jocs). 

 La pilota es considerarà parada, si a la part del rest, la pilota toca 

l’escala i queda parada pel públic que està assegut. 

http://www.uv.es/pilota/modalitats/TRINQUETS/TRINQUETS.html
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EL RASPALL 

 

El raspall és també conegut per raspot o raspallot. El terreny de joc 

per a jugar pot ser el trinquet i el carrer, la diferència més notable 

respecte al joc a l'alt és que la pilota es juga sempre de bo, encara que 

rodole per terra, i com que la mà del jugador ha de raspar el paviment, per 

aquest motiu, el seu nom. 

Les partides d'aquesta modalitat podran jugar-se individuals (mà a 

mà), dobles (2 contra 2), triples (2 contra 3 i 3 contra 3)  

Els components d'un equip seran, el rest (que farà el traure), el 

mitger i el punter. 

Començada la partida, cada equip es col·loca en una part del trinquet, un al 

rest i l'altre al dau. 

El traure es farà botant la pilota dins del dau i pegant-li en colp lliure 

(es podrà avançar el traure o posar qualsevol ratlla de falta segons pacte 

previ). 

Una vegada efectuat el traure si la pilota arriba al frontó per l'aire, 

es tornarà al primer bot a colp o al rebot del frontó (sempre que després no 

done un segon bot), i si la pilota arriba per terra es tornarà abans que pegue 

al tamborí, raspant amb la mà.  

Es missió dels equips procurar que la pilota dels altres no arribe a la 

ratlla (al carrer) o al tamborí (al trinquet). En tot cas, guanya el quinze 

l'equip que aconsegueix que la pilota arribe, en les condicions esmentades, al 

tamborí o a la ratlla contrària. 

Les partides es disputaran a 5 jocs (25 tantos), i la comptabilitat de 

cada joc és la mateixa que la del joc a l'alt: quinze, trenta, val i joc. Es 

juguen les partides a menys tantos perquè l'esforç del jugador es major, ja 

que la pilota va per terra i quasi sempre es bona, el que dona més 

oportunitats de jugar-la. 

Al trinquet, tota pilota que s'encale 

a les galeries del rest serà quinze per a 

l'equip contrari. Quan la pilota toque 

escala o a algun espectador assegut en ella 

es considerarà parada, donat aquest cas, la 

pilota la trau l'equip que li correspon 

situant la pilota en terra, en la ratlla on a 

quedat parada la pilota. 

Tot jugador que toque la pilota amb 

qualsevol part del cos que no siga la mà o 

l'avantbraç, perdrà el quinze. 
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TIPUS DE COLPS 

 

Per dalt: 

 “La volea”. 

Es colpeja la pilota abans que bote amb el braç elevat, els peus a terra i 

el cos cap enrere. 

 El bot i braç”. 

L’execució és la mateixa, que la volea, però ara la pilota acaba de botar. 

 “El carxot o calbot”. 

Consisteix a pegar-li a la pilota de “bot i braç”, però la pilota té menys 

altura. El jugador colpeja la pilota intentant descriure un gir amb el 

canell i la pilota ix cap terra. 

 

Per baix: 

 “La palma”. 

El jugador es situa enfront de la trajectòria de la pilota, el braç es mou 

com un pèndul de darrera cap avant i els dits queden orientats cap a 

terra. 

 “La bragueta, butxaca o sobaquillo”. 

El moviment del braç és similar al colp de palma, però la pilota va molt 

ajustada al cos i el jugador es col·loca en posició lateral respecte a la 

seua direcció. 

 “El manró”. 

El jugador es col·loca de cara a la pilota i colpeja a la pilota després de 

descriure amb el braç un semicercle horitzontal similar a un ganxo. 

 “El rebot”. 

Es realitza després que la pilota haja colpejat el frontó. 

 “La raspada” 

La mà es col·loca amb el dits cap avall. Aquests raspen la superfície del 

sol i arrosseguen per a intentar fer rodar la pilota. 
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UNITAT 5: 

RUGBI 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

El rugbi és un esport col·lectiu de contacte, on el 

respecte a les accions del contrari, l’esperit de lluita i 

superació, lligats a la força física i intel·ligència tàctica en 

col·laboració amb els companys, fan que el més important de la 

seua pràctica siga la diversió.  

Els antecedents més remots del rugbi estan en els innumerables jocs de 

pilota practicats en totes les èpoques i llocs del món. Els orígens d'aquest 

esport es remunten a l'antiga Roma, on va destacar, per exemple, l'haspatum, 

l'evolució dels quals ho va convertir en la soulé, joc molt popular a l'Edat 

Mitjana des del segle XII i practicat a Anglaterra i nord de França.  

L'enfrontament entre dos pobles veïns en una lluita sense regles tenia com a 

objectiu portar un cuiro a la meta del rival pactada amb anterioritat. En el 

segle XIX apareix una versió més romàntica, que data de 1823, on un jove 

anglès de 16 anys cridat William Webb Ellis, estudiant de Teologia en l'escola 

pública de la ciutat de Rugbi, va decidir trencar amb les regles bàsiques del 

futbol i, després d'agafar la pilota amb les mans i posar a córrer, la deixà a la 

porteria del contrari.  

A causa de les disputes entre el que estava o no permès, referent a 

donar puntellons en les canelles o zancadillear, va sorgir en 1863 la Football 

Association, que va prohibir el contacte físic i l'ús de les mans. Huit anys 

després la Rugbi Football Unió va acabar d'aclarir el panorama publicant el 

primer reglament a Londres. Aquest mateix any es disputa el primer encontre 

internacional entre les seleccions d’Anglaterra i Escòcia.  

L'amistat en el rugbi és fonamental, a pesar de la rudesa del joc. L'equip 

perdedor, fa un corredor als guanyadors i després quasi sempre se celebra una 

reunió anomenada tercer temps, on tots els jugadors que han participat, 

àrbitres, entrenadors i part del públic s'ajunten a divertir-se i conversar.  

Les dones van guanyant el seu propi espai dins del rugbi. Els primers 

passos es van donar en 1913, quan les dones jugaven en secret en els col·legis. 

En l'actualitat existeixen més de 200 clubs femenins i una lliga semblant a la 

de rugbi masculí. 
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ASPECTES REGLAMENTARIS DEL RUGBI 

 

L'espai de joc. Està format per un camp rectangular de 100 X 69 metres 

d'herba o terra. En els seus extrems s'alcen dos porteries amb forma de H, els 

pals dels quals estan separats entre si per una distància de 5,64 metres, i el 

travesser està a 3 metres d'altura. Les línies laterals són línies de touch.  

 

Duració. El partit de rugbi té una duració de 80 minuts, en dos parts de 40, 

separades per un descans de 5 minuts.  

 

Jugadors. Un equip està compost per 15 jugadors que es divideixen segons les 

seues qualitats físiques i morfològiques en davanters i tres quarts  

 

Material. Una pilota ovalada que mesura de 28 a 30 centímetres de llarg de 

circumferència, amb un pes aproximat de 400 grams. Forma que té com a 

conseqüència un bot molt irregular i imprevisible.  

 

Les posicions d’un equip de rugbi:  

Davanters. Són 8 jugadors que lluiten per la possessió del baló. Força, 

envergadura i corpulència són les seues característiques físiques. Segons la 

seua ubicació en el camp es divideixen en tres línies:  

Primera línia: dos pilars (1 i 3), que estan en el xoc, i un talonador (2), 

encarregat de guanyar el baló en la melé i de llançar la touche (servici des del 

lateral). 
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Segona línia: els més alts de l'equip, anomenats segones línies (4 i 5), 

encarregats de guanyar el baló en els servicis des del lateral.  

Tercera línia: mantenen la formació equilibrada per a evitar que es desarme i 

cometa falta, són els tercers (ales esquerra i dreta, 6 i 7), ràpids i bons 

placadors, i el tercer centre (8), anomenat també octau, que participa en la 

recuperació de la pilota i recolza les distintes jugades d'atac del seu equip.  

 

Tres quarts. Estos jugadors són àgils, veloços i de gran destresa, 

s'encarreguen de jugar els balons aconseguits pels davanters. Les accions 

dinàmiques són les que marquen el rol de cada un:  

Els mitjans: organitzen el joc de l'equip; el mig melé (9), que té gran domini de 

la passada i visió de camp, s'encarrega de dirigir als davanters i enllaçar amb la 

línia de tres quarts junt amb el mig d'obertura (10), que és hàbil en les 

passades amb el peu i bon receptor. La connexió entre ambdós és important per 

a una bona labor de l'equip.  

 

Els dos centrals (12 i 13) són jugadors ràpids i àgils, així com bons passadors i 

placadors. Quan es juga la pilota amb la mà són la base de l'atac.  

 

Els defenses. Són els més ràpids. Estan compostos per dos ales (11 i 14) i un 

saguer (15), que és un bon patejador i receptor, amb un bon placatge, ja que és 

l'últim defensa.  

 

Accions per a obtindre punts  

 

Assaig. És la jugada que més 

punts atorga. Consisteix en 

col·locar el baló després de la 

zona de marca amb braços o 

tronc, no sent vàlid amb el cap, 

cames o esquena. Val 5 punts i 

dóna dret a una transformació.  

 

Transformació. Consisteix a 

xutar el baló per damunt dels pals 

de la porteria rival, des de la 

vertical del punt on s'ha aconseguit l'assaig, i val 2 punts.  

 

Colp de castic. Quan l'àrbitre ordena una falta, l'equip receptor de la 

infracció decideix xutar a porteria des del punt on ha rebut la dita falta. Si 

passa el baló entre els pals, obté 3 punts.  
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Xut de rebot. Es produeix quan qualsevol jugador, durant una fase dinàmica, 

pateja el baló des de qualsevol punt del camp per mitjà d’una puntellada 

col·locada o de “bote pronto”. Si el baló passa entre els pals, aconsegueix 3 

punts. 

 

Com es juga  

 

Servici de centre. És la fase estàtica que dóna començament al partit o 

després de la consecució de punts i s'inicia amb una puntellada. L'equip del 

patejador es col·loca darrere del baló.  

 

Melé. És una fase estàtica que es produeix després d'una falta lleu i està 

formada pels vuit davanters de cada equip. Serveix per a posar el baló en joc i 

l'acció consisteix a guanyar la possessió del mateix per mitjà d'espentes i 

talonaments. La pilota només es pot espentar amb els peus per fer-la eixir, no 

se la pot tocar fins que haja botat en el sòl ni agafar-la amb la mà dins de la 

melé. 

 

Touche. És una fase estàtica formada pels davanters per mitjà de dos fileres 

perpendiculars a la banda amb un metre de distància entre elles. Es produeix 

quan el baló o el que ho porta ixen per la línia de banda. El talonador de l'equip 

que no ha tret el baló fora és l'encarregat de llançar-la a l'espai entre les dos 

línies. 

 

Faltes o situacions prohibides  

 

Avant o passada avançada. Quan es passa el baló a un jugador que està 

davant. Se sanciona amb una melé.  
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Retenció. Quan el jugador en possessió del baló no el solta al ser placat, se 

sanciona amb un colp de castic.  

 

Colp de castic. Falta que es produeix quan s'intenta placar al contrari que no 

porta el baló. Tampoc es permet colpejar, donar puntellons i posar la traveta.  

 

Fora de banda. Quan el baló o el que ho porta ixen per la línia lateral. Es torna 

a posar en joc amb una touche.  

Fora de joc. És una posició prohibida que se sanciona amb un colp de castic. Es 

produeix quan en una fase dinàmica un jugador està per davant del baló que 

porta un company o quan no hi ha distància reglamentària d'un jugador que no 

forma part d'una fase estàtica.  

 

ASPECTES TÈCNICS D'ATAC:  

 

La passada  

Xut  

Recepció  

 

ASPECTES TÈCNICS DEFENSIUS:  

 

Placatge. Només podrà ser agafat el jugador que porta la pilota, tant pel tronc 

com per les cames. Pot ser de tres formes: frontal, lateral i per darrere.  
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UNITAT 6: 

 

ACROSPORT 
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HABILITATS GIMNÀSTIQUES 
 

o VOLANTÍ CAP AVANT 

Ens col·loquem davant del matalaf, flexionem les cames i al mateix 

temps la mentó va cap al pit. Les mans es recolzen amb el dit cap avant en el 

matalaf. Des de cuclillas impuls amb els peus junts i rodem, els peus van 

flexionats junt amb els glutis. Les cames van juntes, els peus es recolzen en 

el matalaf i ens alcem sense recolzar les mans. 

 

 
 

ERRORS més freqüents: 

 Suport deficient de mans 

 Agrupació defectuosa (angles molt oberts) 

 Falta de tensió 
 

AJUDES 

1. Col·locar-se al costat i ajudar a ficar el cap i també ajudar a l’impuls de 

cames si ho necessita. 

2. Col·locar-se davant i estirar els seus braços quan comença a alçar-se. 
 

VARIANTS: 

o Volantí cap avant amb cames obertes: Es realitza igual 

que el volantí cap avant però després de rodar obrim 

cames i s’alcem amb elles obertes. 

o Salt de lleó o volantí llançada: Igual que la volantí cap 

avant però hi ha una fase de vol (el cos es manté en 

l'horitzontal). 

o Volantí sobre plinton: Agafa el plinton pels laterals, 

impuls amb dos peus junts sobre trampolí i volantí cap 

avant. 
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o VOLANTÍ CAP ARRERE 

Ens col·loquem de peu d'esquena al matalaf, es produeix una flexió de cames 

com per a seure en el matalaf, rodem cap arrere suport de mans i extensió 

dels braços cap amunt. 

 

 
 

ERRORS més freqüents: 

 Col·locació incorrecta de les mans 

 Extensió deficient dels braços 

 Extensió del cos abans de finalitzar el moviment 
 

AJUDES 

1. El que ajuda es col·loca en un lateral i amb la seua mà davall del muscle de 

l'executant intenta ajudar-li en el impuls de mans. S'intenta també 

acompanyar el gir del maluc amb un xicoteta espenta en la mateixa en el 

sentit de la rotació. 

 

VARIANTS: 

o Volantí cap arrere amb cames obertes: Es fa igual que la volantí 

cap arrere i es porten les cames juntes fins a la part superior 

dels muscles. Una vegada que girem, suport de mans, tir de 

braços i obrim cames totalment esteses. 

 

o PONT 

Tombats des del matalaf, suport de mans per davall dels muscles i 

estendre braços i cames al mateix temps que arquegem la columna. 
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o PI DE CAP, EQUILIBRI INVERTIT 3 SUPORTS O 

PUNTAL 

Cal formar un triangle amb el cap (davant) i les mans 

(darrere) sobre el matalaf. El suport del cap es realitza just on 

naix el pèl, una vegada que el suport siga correcte intenta pujar 

amb cames flexionades a la vertical. Puja cames i fes una 

extensió completa estirant les puntes al sostre.  
 

 

o PI AMB SUPORT DE MANS 

L'obertura de mans és igual que la de 

muscles. Les mans es col·loquen al mateix temps 

en el matalaf i amb els dits separats. Els braços 

estan estirats i s'encaixen els colzes. L’impuls es 

realitza amb una cama i seguit elevem l'altra, 

mantenim les cames totalment esteses.  
 

ERRORS més freqüents: 

 Separació excessiva de les mans 

 Flexionar els braços 

o Impuls escàs o excessiu 

 Falta de to 
 

AJUDES 

1. Col·locar-se en el costat de la cama que llançarà primer a l'altura de les 

seues mans. 

2. Acompanyar eixa primera cama d'impuls fins que arribe a la vertical. 

Agafar només eixa cama. Si doblega els colzes cal ajudar-li subjectant-li 

amb una mà en el seu muscle perquè no s’afone. 

3. Estirar cames cap amunt. Fer correccions de la verticalitat, normalment: 

evitar que arquege l'esquena, dir-li que es mire les mans i que estire els 

peus. 
 

VARIANTS: 

 Recolzant-se en la paret: Utilitzar la paret com a límit per a no 

passar-se (esta forma ha d'abandonar-se prompte per a no 

acostumar-se). 

 Caminar: Una vegada agafat l'equilibri es pot aprendre a desplaçar-se 

amb les mans. 

 Sobre diversos elements: Fer la figuereta sobre bancs suecs, plinton, 

companys en quadrupèdia... 

http://www.sportaqus.com/inicio/Alumnos/unidadesdidacticas/imagenes/puntal.png
http://www.sportaqus.com/inicio/Alumnos/unidadesdidacticas/imagenes/puntal.png
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o PI VOLANTÍ O PI RODAR 

Marquem el pi i una vegada en esta posició, avancem els muscles, 

flexió de columna i rodem cap avant. 
 

ERRORS més freqüents: 

 Flexió dels braços abans d'hora 

 Col·locació del mentó separat del pit 
 

o PI PONT 

Marquem el pi i una vegada en esta posició, extensió completa de columna. 

Molt important les ajudes. 
 

o RODA LATERAL (costat destre) 

Hem de buscar que tots els suports es realitzen sobre la mateixa 

línia.  L’impuls és amb cama dreta totalment estesa, després es recolza la 

mà dreta primer, després mà esquerra, estic en equilibri invertit formant 

una “X”, suport de la cama esquerra i després la cama dreta una altra 

vegada. 

 
ERRORS més freqüents: 

 Suport simultani de les mans 

o Suport de mans prop del peu d'impuls 

o Suport de mans fora de la línia 

o Impuls escàs o excessiu 

 Falta de to 
 

o RONDADA 

Comença fent una roda 

lateral i, al passar per la posició 

vertical, s'ajunten les cames i es 

realitza un gir de 90o. Per mitjà 

d'un impuls de braços i una 

xicoteta fase aèria ens posem 

dret i en direcció contrària a la 

posició inicial.  
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QUÈ ÉS L’ACROSPORT? 

 

L’Acrosport, fa al·lusió a una activitat competitiva. Per aquesta raó 

seria més correcte anomenar a la unitat Acrogimnasia, que es refereix més 

a la Gimnàstica Colectiva, Cooperativa i No Competitiva  

 

L’acrosport és un esport acrobàtic-coreogràfic on s’integren els 

elements següents: 

1. Formació de figures o piràmides corporals 

2. Realització d’habilitats gimnàstiques (bots, girs i equilibris) que són 

utilitzats com a transició entre figures: Volantí avant i arrere, pi, 

pont, pi + volantí,... 

 

 

 

 

3. Música, que recolza el component coreogràfic de combinació dels 

elements anteriors 

 

Els elements d’equilibris i salts acrobàtics constitueixen la part 

principal de l’exercici, de manera que formen un conjunt harmoniós i rítmic 

amb uns altres elements gimnàstics de flexibilitat i dansa. 

 

Es tracta d’un esport cooperatiu, on existeix sempre la presència de 

diferents companys que sincronitzen les seues accions motrius, per a 

aconseguir la realització de figures o piràmides humanes: 

 Tots els membres del grup, absolutament tots, són necessaris 

independentment de les seues capacitats per al desenvolupament 

i èxit de la tasca. 

 Heu de gaudir practicant, sense oblidar-vos d’aprendre i 

millorar. 

 La seguretat és molt important, per a tu i els teus companys. 
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Diferència entre els conceptes de figura i piràmide: 

 

Les figures corporals són formacions estètiques realitzades entre 

tots els components sense estar uns damunt dels altres. 

Les piràmides impliquen sempre una estructura de dos pisos (mínim), 

on la base és més ampla que el cim. 

 

 

Reglament 

Categories en les quals es pot competir: parelles femenines, parelles 

masculines, parelles mixtes, trios femenins i quartets masculins. 

L’exercici es realitza en una superfície de 12x12 metres i amb 

acompanyament musical. 

La duració de l’exercici serà de 2 minuts i 30 segons 

La diferència d’edat entre el “portor” i l’”acròbata” no ha de ser superior als 

10 anys. 

 

Funcions dels alumnes en l’acrosport 

 

1- Acròbata o àgil: són aquells que realitzen els elements més 

complicats 

2- (acrobàcies) i s’enlairen cap a les posicions més altes de les piràmides. 

3- “Portor” o base: és aquell que es situa com a base i utilitza el seu 

cos com a recolzament. 

4- Ajudant: la seua funció és ajudar en les fases que així ho requerís. 

També han d’adoptar una posició estètica en l’estructura final. 
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PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LESIONS 

 

1- Quan practiques l’acrosport cal fer-ho sempre sobre matalafs, sorra 

o brossa (mai sobre superfícies dures). 

2- No utilitzarem mai sabatilles durant una classe d’acrosport. Cal que 

et poses uns calcetins nets abans d’iniciar la pràctica. 

3- És fonamental la comunicació contínua entre el portor i l’àgil. En el 

moment que el “portor” note qualsevol molèstia, cal que ho comuniques 

immediatament al company per a corregir la situació. 

4- Tots els moviments de pujada i baixada sobre el “portor” s’han de 

realitzar de manera suau i a velocitat molt controlada. 

5- Les ajudes han de ser constants. És tan important saber executar 

com saber realitzar correctament les ajudes. 

6- A l’hora de realitzar figures o piràmides cal: 

a. Col·locar l’esquena recta 

b. Mantindre el to muscular i no relaxar-se 

c. Els “portors” han d’utilitzar les cames per a alçar el pes dels 

companys 

d. No recolzar-se en mig de l’esquena del company 

e. Localitzar les zones de recolzament adequades del portor: 

muscles i part final de l’esquena. 
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Preses de mans  

 

Dins dels aspectes tècnics necessaris per a la construcció de 

piràmides o estructures humanes, “les preses” o agafes de mans ocupen un 

lloc important. Estes són utilitzades en l'elaboració de totes les piràmides, 

des del principi fins al final, adoptant múltiples formes, facilitant la seua 

construcció i donant seguretat a les mateixes. Per això, es fa imprescindible 

realitzar un apartat on s’inclouen les més comunes i apropiades en funció del 

tipus de piràmides o estructures a realitzar. 

 

 Presa mà a mà 

 Presa de Pinça 

 Presa Mà-nina 

 Presa Braç-braç 
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Fases  

Per a la correcta realització de les piràmides i augmentar les nostres 

possibilitats d'èxit haurem de tindre en compte realitzar correctament 

aquestes tres fases: 

 

1- Fase de muntatge, on tindrem en compte: 

De dins a fora i de baix a dalt. 

Els Portors formen una base estable i s'anticipa a l'acció de l'àgil. Els àgils 

enfilen el més apegat possible al cos del portor, de forma progressiva i 

controlada, impulsant-se cap avall i mai de forma lateral, per a no 

desestabilitzar al portor. 

 

2- Fase de manteniment, on: 

Haurem de mantindre estable les piràmides almenys 2 segons. 

Correcta distribució del pes corporal en els diferents suports. Control 

postural adequat. 

 

3- Fase de desmuntatge; 

De fora a dins i de dalt baix. 

Es descarrega progressivament el pes i mai es bota amb els dos peus al 

mateix temps, sinó que nos “deixem caure” amb una acció alternativa dels 

peus. Els àgils al baixar, ho fan per davant. 
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ELS 20 PILARS BÀSICS en la construcció de piràmides d'Acrosport 

 

 Esquena recta 

 Buscar solidesa a través de bons agafes  

 L'eix del cos alineat 

 Alta tonicitat (cos “indeformable”) - Nul relaxament 

 Alinear els segments tensos (braç, tronc, cames). En càrrega, 

col·locar-los verticalment 

 Per a alçar pesos, utilitza les cames en compte de l'esquena 

 MAI has de recolzar-te enmig de l'esquena del company 

 Has de començar l'ascensió sobre la base més sòlida 

 Has d'acurtar el màxim possible la longitud de palanques 

 Has de pujar el més prop possible de l'eix central del cos 

 MAI botes quan estigues damunt d'un company. Quan ho fas, origines 

un impuls cap avall que li farà mal 

 En la immensa majoria dels casos, has de descendir en sentit oposat 

al de la pujada (L'últim a pujar, ha de ser el primer a baixar) 

 Per a l'estabilitat de la construcció, has de buscar suports suficients 

en número, superfície i orientació (base de sustentació el més gran 

possible) 

 A través d'una correcta posició, anticiparàs el risc de caiguda 

 La construcció ha d'edificar-se ràpidament, però sense precipitació 

(els pilars podran suportar el pes durant 10-20 segons) 

 Has de definir els procediments adequats ABANS de construir 

 Has de velar constantment per l'equilibri del conjunt 

 Durant l'acció, has d'avisar als companys de la més mínima dificultat, 

per a donar-los temps a reaccionar 

 Gràcies a la teua ajuda integrada en el moviment, no s'afonarà cap 

piràmide 

 El desmuntatge de la piràmide ha de ser ordenat i en orde invers al 

muntatge (de dalt a baix i de fora a dins) 
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FIGURES I PIRAMIDES PER A FER A CLASE 
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UNITAT 4: 

VOLEIBOL 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

 És un esport d'equip practicat entre dos equips de sis jugadors, 

consistent a fer passar la pilota al camp contrari mitjançant volees per 

damunt d'una xarxa col·locada transversalment al mig de la pista. Pot jugar-

se tant a l'aire lliure com en interiors. 

Va ser creat en 1895 per William G. Morgan, director d’Educació 

Física del YMCA de Holihoke en Massachusetts. Ell havia fet un programa 

d’exercicis per a adults i es va adonar que necessitava un joc 

d’entreteniment i competició per canviar una mica el seu programa i com que 

només disposava del tenis i del basquet, que havia estat creat quatre anys 

abans, va decidir crear un nou joc a partir de la xarxa de tenis i la pilota de 

basquet, va fer la xarxa més alta i la pilota més lleugera. 

Al començament el joc es va dir Mintonette, més tard el professor 

Halstead va proposar el nom de “Voleibol”. Gràcies al YMCA el joc del 

voleibol va ser introduït a Canadà i d’altres països. 

El voleibol va ser reconegut esport olímpic en 1964 als jocs olímpics 

de Tokio. 

Actualment hi ha dues modalitats de voleibol, el Volei de Pista i el 

Volei de Platja.  
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ASPECTES REGLAMENTARIS DEL VOLEIBOL 

 

El voleibol és un esport col·lectiu de camp dividit. El joc s’inicia mitjançant 

un colp des de la zona de sacada i la pilota ha de passar per damunt de la 

xarxa cap al camp contrari. Aleshores l’equip contrari rep la pilota i tracta 

de tornar-la. 

Cadascun dels dos equips tracta de jugar la pilota perquè l’equip 

contrari no siga capaç de tornar-la. Si un equip no la torna, l’altre s’anota un 

punt. 

El voleibol té unes característiques que el diferencien d’altres jocs 

esportius col·lectius: 

 El camp està dividit per una xarxa que separa els dos equips. Això 

 implica que no hi haja contacte amb els jugadors contraris. 

 El baló no pot tocar terra 

 No es pot agafar el baló 

 En principi no hi ha posicions fixes, ja que existeix la obligatorietat 

de rotar. 

 Hi ha un límit de tocs per equip 

 Molts jugadors en espai reduït 

 Es pot jugar fora del camp 

 

Terreny de joc: 

 

 
El camp de joc és un rectangle de 18 m de llargada i 9 m d’amplada, 

dividit en dues parts iguals, de 9x9 m, per una línia central. A tres metres 

d'aquesta se situa la línia d'atac que divideix cada camp en zona d’atac i 

zona de saguers (defenses). 

La xarxa que ha de sobrepassar els caps, consta d’una alçada variada: 

2’43m per homes i 2’24m per dones (deixant de banda les mides de 

categories inferiors).  
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Pilota: S'utilitza una pilota de cuir o material sintètic de 

mida similar a la de futbol però més lleugera. 

Durada: els partits de voleibol no tenen temps 

determinat, guanya l’equip que demostra ser el millor de 5 

sets (qui guanya 3 sets) 

Jugadors: l’equip està integrat per dotze jugadors: sis 

que inicien el partit i sis que seuen a la banqueta. L’entrenador pot fer sis 

canvis en cada set. Els jugadors, en funció de la posició que ocupen, tenen 

una missió específica:  

 
 Defenses o saguers: s’encarreguen de rebre el servei o les 

rematades i de passar la pilota al col·locador. Juguen en les posicions 

5, 6 i 1. 

 Col·locadors: la seua missió és fer una bona passada perquè un 

company/a puga efectuar la rematada. Acostumen a jugar en la 

posició 3. 

 Rematadors: han de tindre una gran capacitat de salt, i força per 

efectuar unes rematades potents. Acostumen a jugar en les posicions 

2 i 4. 

Puntuació: 

 L’equip que durant el joc fa una acció contrària al reglament comet 

una falta. Si l’equip adversari ha fet el servei, aconsegueix un punt i 

continua amb el servei. Si l’equip adversari ha rebut el servei, 

aconsegueix un punt i guanya el dret a servir. 

 El servei no ha de tocar la xarxa però si que ha de passar entre les 

varetes i caure dins del camp contrari. 

 L’equip que fa 25 punts amb un avantatge de dos guanya el set. En cas 

d’empat 24-24, el joc continua fins que un equip aconsegueix un 

avantatge de 2 punts. 

 Per a guanyar el partit cal aconseguir tres sets. En cas de disputar-se 

el cinquè set, es juga a 15 punts. 

Faltes: 

 4 toques per equip: l’equip té dret a un màxim de tres tocs de pilota 

per enviar-la al camp contrari. El toc de bloqueig no compta. 
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 2 tocs per jugador: cap jugador no pot tocar dues vegades seguides 

la pilota, excepte si la primera és el bloqueig. 

 Falta de retenció: el baló ha de ser colpejat. No es pot retenir o 

agafar. 

 Tocar la xarxa: està prohibit tocar qualsevol part de la xarxa. 

 Invasió de l’espai contrari: està prohibit passar a l’espai del camp 

contrari amb qualsevol part del cos, excepte en el bloqueig. 

 Falta de rotació: L'ordre de rotació serà sempre el lliurat abans de 

cada set, sent el seu incompliment motiu de falta. Cada vegada que es 

recupera el servei, l’equip ha de fer una rotació, que consisteix en el 

desplaçament de tots els jugadors a la següent posició, en el sentit 

de les agulles del rellotge.  

 

 
El jugador que se situa a la posició 1 és el que fa el servei. La rotació només 

s'ha de mantenir en el moment del servei, doncs una vegada estigui el baló 

en joc es pot fer tots els canvis de posició que es vulguin. Durant el joc, no 

obstant això, únicament els davanters poden atacar el baló o bloquejar-lo. Si 

un defensa realitzés tals accions, es consideraria falta. 

 

Els tocs: 

Una vegada realitzat el servei, cada 

equip pot efectuar, com a màxim, tres 

tocs.. 

El primer es diu recepció i se sol realitzar 

amb una passada d'avantbraços cap al 

col·locador. 
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El segon és el de col·locació, efectuant normalment amb una passada de 

dits. 

 

 

 

 

 

 

El tercer és la rematada, finalitzant la trajectòria de la pilota en propi 

camp passant-la cap a l'altre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS TÈCNIQUES I DEFENSIVES 
 

Podem fer una classificació dels gests tècnics: 

 Atac: servei, toc de dits, rematada i finta. 

 Defensa: bloqueig, toc de mà baixa i caigudes. 

 

Servei 

 Serveix per iniciar el joc enviant la pilota al camp contrari. 

 El reglament obliga a fer-lo amb una mà. 

 Hi ha diferents tipus de serveis: servei baix o de seguretat, ganxo, 

tennis, lateral, suspensió. 
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Toc de dits: Normalment s’utilitza, després del toc d’avantbraços, per a 

col·locar la pilota on ens interesses perquè un company/a puga executar la 

rematada. S’ha de fer una extensió del cos i simultàniament tocar la pilota 

amb els dits de les dues mans.  

 
Rematada: Generalment és el tercer toc de l’equip i pretén passar la pilota 

al camp contrari de manera que els adversaris no la puguen tornar. Les fases 

d’aquesta tècnica són el desplaçament, el salt, colp i caiguda. 

 

 

Finta: S’utilitza per enganyar i provocar errades en els adversaris, 

executant el toc de dits per enviar la pilota a l’altre camp, tocant la pilota 

suaument quan els adversaris esperen una rematada forta, canviant un toc 

per una rematada... 

 

Toc d’avantbraços: S’utilitza per rebre la pilota després dels servei o una 

rematada. Generalment és el primer toc de l’equip i consisteix a tocar la 

pilota amb els avantbraços per a elevar-la i passar-la al col·locador. És 

important fer una extensió de les cames i no alçar els braços. 

 
Bloqueig:  El jugador o jugadors davanters que estan més prop de la xarxa 

estiren els braços per a evitar la rematada de l’equip contrari. En cas que la 
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pilota toque el bloqueig no compta com a toc i és important que hi haja 

companys prop per a intentar alçar la pilota i iniciar l’atac. 

 

 
 

Caigudes: de vegades no és possible arribar en bones condicions fins a la 

zona on es troba la pilota. En aquestos casos les caigudes permeten guanyar 

aquells centímetres per a poder tocar la pilota. 

 

 

 

 

 


