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OLA BÀSQUET 
La proposta presenta els Continguts motrius bàsics per a iniciar als infants a l’esport i a la seva posterior 
progressió a llarg dels pròxims anys. 
No deixem de banda l’assumpció de valors socioafectius de l’esport, des del respecte i la tolerància, i incidim en 
els aspectes següents: 

- Companyonia, treball en grup, respecte als adversaris, a l’àrbitre i a les normes. 
S’ha apostat per una metodologia que intenta respectar les diferents etapes evolutives, és a dir, respectar 
l’evolució natural del nen. 
 
Els principis bàsics metodològics aplicats són: 
• Entrenar i jugar per a divertir-se. 
• Entendre els conceptes i després aplicar-los en els exercicis. 
• Valorar i potenciar més l’atac que la defensa. 
(la il·lusió més gran dels nens és aconseguir una cistella per això els farem créixer en atac) 
• Implantar com a sistema de joc el 3c3 als entrenaments. 
(els nens tenen més possibilitats de finalitza r amb èxit les accions perquè hi ha menys jugadors a la pista i, per 
tant, més espai lliure) 
 
-Programació d’una Escola de Bàsquet 
 

 CONTINGUTS MOTRIUS BÀSICS 
En el primer quadre es recullen els Continguts motrius bàsics, que s’inicien d’una forma general, al principi, i que, 
poc a poc, van evolucionant a una forma de treball més específica i orientada cap al bàsquet. Els continguts que 
nosaltres consideren bàsics alhora d’iniciar als nens en la pràctica esportiva són: 
 

CONTINGUTS MOTRIUS BÀSICS 

 
 

 ELS ESQUEMES MOTORS DE BASE 
Els “Esquemes motors de base” són les unitats elementals del moviment.  
En el segon quadre s’observa la progressió realitzada del primer Contingut motriu bàsic “Esquemes motors de 
base” – que són: caminar, córrer, saltar, llençar, agafar, xutar, rodolar, enfilar-se i reptar-.  
S’introdueixen aquests conceptes d’una forma lliure, general i espontània mitjançant jocs. Caldria saber que un 
gest tècnic no és el producte de només dos esquemes motors combinats, sinó que és el resultat de la suma de les 
diferents accions motrius realitzades a la formació de l’educació física del nen. 
 
Després  passem d’un treball general, a incidir en els Esquemes motors que puguin tenir més rellevància en el 
nostre esport (en el cas del bàsquet: caminar, córrer, saltar, llençar i agafar). Especialitzem aquest contingut 
enfocant-lo cap a uns continguts més específics. 
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Finalment, en l’última etapa d’aquest contingut, es substitueix el treball dels Esquemes motors de base i intentem 
crear una introducció didàctica, molt genèrica, d’una forma totalment primària i sense buscar cap mena de 
rendiment. 
 
Les Capacitats condicionals (resistència, força, velocitat i flexibilitat).  
 
ESQUEMES MOTORS DE BASE 

 
 

 

 LES CAPACITATS COORDINATIVES BÀSIQUES 
 
En el quadre s’aprecia la progressió del segon Contingut motriu bàsic: les “Capacitats coordinatives bàsiques 
especials” –que són: 

- la capacitat de diferenciació dinàmica, la capacitat de diferenciació espai temporal, la capacitat 
d’equilibri, la capacitat d’orientació, la capacitat rítmica, la capacitat d’anticipació motora, la capacitat 
de fantasia motora y la capacitat de combinació motora. 
 

En primer lloc, es treballen totes les capacitats coordinatives bàsiques d’una forma lliure i general mitjançant 
formes jugades amb una voluntat de donar la màxima experiència motora al nen.  
 
Més tard, treballen les habilitats bàsiques del bàsquet (el bot, la passada, la recepció, el tir i l’entrada), i s’adapta 
per poder-les treballar mitjançant les capacitats coordinatives bàsiques. Aquest treball es reforça amb la 
introducció de diferents recursos del joc (com les aturades, les arrencades i el concepte de pivotar), així 
aconseguirem la base necessària per iniciar-se al bàsquet. 
 
Per últim, ampliem aquesta adaptació intentant trobar la millora dels conceptes treballats en aquesta última 
etapa. 
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CAPACITATS COORDINATIVES BÀSIQUES 
 

 
 

- LA INTRODUCCIÓ DE CONCEPTES ALS ESPORTS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS 
 

Aquests conceptes són els coneixements bàsics i necessaris per començar a jugar, amb unes certes regles. 
 
En el següent quadre podem veure l’evolució realitzada del tercer Contingut motriu bàsic “Introducció de 
conceptes als esports individuals i col·lectius” . 
Des del principi al nen se’l fa pensar dins del joc i se’l dona responsabilitat quan té la pilota i, sobre tot, quan no la 
té.  
Introduïm al nen en els coneixements bàsics i necessaris per aconseguir jugar a l’esport mitjançant formes 
jugades reglades que comencin a implicar-ne amb una certa component tàctica. 
 
Es finalitza amb una introducció a la tàctica individual i col·lectiva dels quatre apartats següents: atac, defensa, 
contraatac i situacions estereotipades. Aprofundim en aquest treball tàctic intentant aconseguir, en aquesta 
etapa, que els nens puguin jugar d’una forma mitjanament organitzada i puguin afrontar un partit amb certes 
garanties. Sempre es premiarà més la part ofensiva del joc que la defensiva. 
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INTRODUCCIÓ DE CONCEPTES ALS ESPORTS INDIVIDUALS I COL.LECTIUS 

 
 

- METODOLOGIA 
 
• La competició 
Durant els primers anys realitzem “Trobades” organitzades pel nostre club amb els equips o col·legis que més o 
menys tinguin una filosofia del bàsquet molt semblant a la nostra. 
 
Pels grups de premini [prebenjamins]  i minis de 1er any i  2on any [benjamins i alevins] els fem participar als Jocs 
Esportius Escolars del Prat de Llobregat amb caràcter formatiu, quedant la mera competició i resultats a un segon 
pla. 
 
• La pilota i la cistella 
En aquest apartat, els nens s’inicien amb la pilota i la cistella baby bàsquet i progressivament es van adaptar a la 
pilota i cistella oficial de minibàsquet. Partim de la base que els elements materials que s’utilitzen a l’esport, els 
espais i la normativa s’han d’adaptar a l’edat del nen. 
 
• Les sessions 
Treballem amb 2 sessions setmanals, amb aplicació dels programes, dividides en períodes de dilluns/dimecres i 
dimarts/dijous. També amb un grup de segona hora per adaptar-nos  a les necessitats de les famílies. 
 
• La durada de les sessions 
En aquest aspecte s’ha anat evolucionant progressivament segons la maduresa física i psíquica dels nens de 45’ a 
60’ . 
 
• El nombre de participants 
En un inici, es pot treballar amb un grup de nens més nombrós que, posteriorment, s’anirà reduint d’una forma 
progressiva, fins arribar a grup de 10/15 components, que creiem que són els necessaris per a un correcte 
funcionament.  
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• Els mètodes d’ensenyament 
Els mètodes d’ensenyament són els més apropiats per a aquestes edats: lliure exploració, descobriment guiat, 
resolució de problemes i comandament directe. S’utilitza cada mètode en el seu moment, és a dir, segons la fase 
d’aprenentatge a la qual es trobin. 
 
• L’aspecte cognitiu del bàsquet 
 
Per últim, hem de ressaltar que tot el treball de les Àrees de la personalitat s’ha desenvolupat paral·lelament amb 
un seguiment dels valors actitudinals (de comportament) del nen per a la seva positiva evolució. Dintre d’aquests 
aspectes educatius volem destacar alguns com exemple: 
- la puntualitat,  
- el respecte a les normes 
- la companyonia 
- la diversió 
- el sacrifici 
- aspectes higiènics com: la neteja personal, l’equipatge, l’alimentació, etc. 
- aspectes de normativa bàsica de l’esport (en una etapa més avançada com pre-mini): senyalització arbitral, 

comprensió de violacions del joc, etc. 
 

L’aspecte psicològic - valors actitudinals del programa, s’anirà treballant a mesura que vagin passant les sessions 
sense un horari determinat i sense una programació horària determinada, però sempre dins dels objectius 
marcats a l’apartat de les àrees de la personalitat. Cal tenir en compte que treballem amb nens, que viuen una 
etapa de les seves vides de constant evolució i aprenentatge, i no tan sol amb futurs esportistes. 

 
 
Com objectiu final amb aquest desenvolupament volem augmentar el nombre de nens/ nenes que formin part 
de la nostra Escola i un augment progressiu de la qualitat. 
 
ALTRES: 
L’Escola de Bàsquet del CBPrat no pot ser un apèndix, sino una “pota” més del nostre club. 
Per això: 

- Participarà en els actes desenvolupats pel Club.  [Presentació, Jornades especials, etc..] 
- Tindrà presència als partits del 1er equip. 
- Tindrà presència exterior participant a Trobades. 
- Sortides,excursions a partits ACB. 


