
 

BÀSQUET Infantil  Curs: 2n d’ESO 

 
1.- OBJECTIUS 
 
1.1.- Aplicar al joc el reglament del Bàsquet (CEEB). 
1.2.- Dominar els elements tècnics del Bàsquet: Bot, passada i tir. 
1.3.- Conèixer i dominar els elements bàsics tàctics del Bàsquet. 
1.4.- Gaudir de la pràctica esportiva. 
1.5.- Col·laborar i participar activament amb l’equip. 
1.6.- Fomentar els Valors Educatius de l’Esport: Esforçar-se, cooperar i ser 

responsable. 
 
2.- CONTINGUTS 
 
2.1.- Reglament del Bàsquet (Consell d’Esport Escolar de Barcelona) 
2.2.- Treball de les Habilitats Motrius Específiques, Perceptiumotrius i Capacitats 

Condicionals: força, velocitat, resistència i flexibilitat. 
2.3.- Treball ofensiu: 

2.3.1.- Fintes avançades, recepcions amb fites i autobloqueigos, dribbling 
de velocitat, sortides de bot obertes, en 1x1, entrades a cistella 
(creuant 1r pas, aro passat, a un pas, poderoses), tir de llarga distància,  
introducció al llançament en suspensió i passades a una mà. 

2.3.2.- Joc col·lectiu: Perfeccionament de les sortides en contraatac, joc 
sense pilota, moviment en funció del company, iniciació al bloqueig 
directe i passar, tallar i reemplaçar.  

2.4.- Treball defensiu: 
2.4.1.- Detecció de les línies de passada. 
2.4.2.- Bloqueig del rebot. 
2.4.3.- Defensa avançada en l’1x1(línia del cos amb la pilota). 
2.4.4.- Ajudes, recuperacions i canvis defensius.  

2.5.- Participació activa amb l’equip. 
2.6.- Respecte a les decisions dels companys i de l’entrenador. 
2.7.- Els Valors Educatius de l’Esport: Esforç, cooperació i responsabilitat. 
 
3.- METODOLOGIA 

 
Es treballarà generalment a través de jocs i exercicis que intervinguin mecanismes 
de decisió. Es realitzaran jocs reduïts i de competició adaptada. Les sessió 
s’estructuraran amb un escalfament, una part principal i activitats de finalització. És 
important que els alumnes coneguin les diferents possibilitats i exercicis 
d’escalfament com ara exercicis previs, estiraments i roda d’entrades a cistella (han 
de saber escalfar ells mateixos). 
 
4.- AVALUACIÓ 
 
L’educador/entrenador realitzarà una observació de la progressió dels seus alumnes 
i es lliurarà un informe de cadascun d’ells al final del curs acadèmic. 
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