
BÀSQUET 
 
Una mica d’història 
James A. Naismith és considerat 
com el pare i l' inventor del 
bàsquet. Aquest professor d' 
educació física d’Springfield 
(Massachussetts), preocupat 
perquè durant els freds dies 
hivern, els seus alumnes no podien 
fer activitats físiques i esportives a 
l' exterior, va inventar un joc que 
es practicava al gimnàs i que 
consistia a introduir una pilota 
dins una cistella. Això va ser el 
1891. 
Fou durant la Primera Guerra 
Mundial, amb l'arribada de soldats americans, que practicaven molt aquest esport, 
quan el bàsquet començà a popularitzar-se per tota Europa. Durant el segle XX el 
bàsquet es va difondre per tot el món gràcies a la creació de la Federació Internacional 
de Bàsquet el 1932, i és esport olímpic des dels Jocs Olímpics d'estiu de 1936, celebrats 
a Berlín. 

El basquetbol fou donat a 
conèixer a Catalunya pel 
pedagog català Eladi Homs i 
Oller arran de la seva estada 
d'ampliació d'estudis als EUA 
en les universitats d'Urbana i 
de Chicago.  
Tot i això, s'accepta 
comunament que el 
basquetbol fou introduït a 
Catalunya el 1922 pel 
pare Eusebi Millan, coneixedor 
d'aquest esport arran de la 

seva estada a Cuba, en formar els primers equips infantils al col·legi de les Escoles Pies 
de Sant Anton de Barcelona, a partir dels quals, l'any 1922, es forma el primer club de 
bàsquet català, el Laietà BBC. 
 
El terreny de joc 
El terreny de joc del bàsquet és una superfície rectangular de 28m de llargada per 15m 
d’amplada.  
Les zones de bàsquet de 3 punts són dos semicercles de 6.75m de radi, mentre que la 
línia de llançament de tir lliure és paral·lela a la línia de fons i se situa a 5.80m 
d’aquesta.  
La zona restringida és el quadrilàter que uneix la línia de tir lliure amb la línia de fons.  
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
https://ca.wikipedia.org/wiki/1932


 
 
Les normes del joc  
1. Jugadors i objectiu del joc  

 Un partit de bàsquet es disputa entre dos equips de 5 jugadors cadascun (a la 
banqueta pot haver-hi fins a 5 jugadors).  

 L’objectiu és introduir la pilota dins la cistella de l’adversari.  
 
2. L’equip arbitral  

 Hi ha un àrbitre principal i un àrbitre auxiliar, que són assistits per altres 
persones que se situen a la mesa. Si hi ha discrepància entre tots dos àrbitres, 
preval l’opinió de l’àrbitre principal. Els senyals que fan servir els àrbitres són 
oficials i són sempre les mateixes.  

 
3. El cronometratge i durada d’un partit  

 El partit es divideix en quatre parts de 10 minuts. Hi ha un descans de 15 
minuts entre el 2n i el 3r quart. Els períodes de descans entre la resta de 
períodes de joc són de 2 minuts.  

 El cronòmetre és posat en marxa: quan la pilota és tocada per qualsevol dels 
saltadors en cas d’un salt entre dos; quan la pilota toca un jugador en el camp 



després d’un llançament lliure no reeixit; quan la pilota toca un jugador en el 
camp després d’un servei des de l’exterior.  

 El cronòmetre s’atura quan acaba cada quart o les pròrrogues; quan un dels 
àrbitres xiula; quan sona el senyal de l’àrbitre dels 24 segons. També s’atura 
quan l’àrbitre concedeix un temps mort després que el demani un entrenador. 
Un equip té dret a un temps mort cada quart i un altre en cada pròrroga.  

 
4. El reglament del joc  

 El primer període comença amb un llançament de la pilota a l’aire per part de 
l’àrbitre. Un jugador de cada equip salta per tal de passar la pilota als seus 
companys. L’equip que agafa la pilota en aquest primer salt començarà traient 
també a l’inici del 3r període. L’equip contrari traurà a l’inici dels períodes 2n i 
4t. Es treu mitjançant un servei de banda des de l’alçada de la línia de mig camp 
oposada a la taula d’anotadors.  

 Una cistella val dos punts (tres punts si la pilota ha estat llançada des de més 
enllà de la línia de 6.25m). Els tirs que són conseqüència d’una falta personal 
valen un punt. Una pilota no pot ser tocada durant la trajectòria descendent. 
Després de fer bàsquet, l’equip contrari treu des de qualsevol posició darrera la 
seva línia de fons.  

 Cada quart finalitza quan sona el senyal que ho indica. Qualsevol falta 
assenyalada abans que soni el senyal comporta el llançament dels tirs 
corresponents. Una cistella val si la pilota és en l’aire quan sona el senyal.  

 
5. Les normes  

 Un jugador no pot romandre més de 3 segons en la zona restringida de l’equip 
contrari.  

 Un jugador que té la pilota no pot estar més de 5 segons sense passar-la, 
llançar-la o botar-la.  

 Un equip en possessió de la pilota té 8 segons perquè la pilota travessi la línia 
central.  

 Un equip amb el control de la pilota té 24 segons per llançar a cistella.  

 Un equip que controla la pilota dins el camp contrari no la pot portar al seu 
camp.  

 La pilota surt fora si toca el terra més enllà de les línies que delimiten el cap. 
Quan una pilota bota dins del camp, però se’n va cap a fora, un jugador pot 
agafar- la pilota o fer-la entrar dins del camp, però el darrer contacte del 
jugador amb el terra ha de ser dins del terreny de joc.  

 En general, amb la pilota a les mans, només es pot trepitjar dues vegades el 
terra (un pas). La pilota, però, es pot agafar abans de tocar el terra amb el 
primer peu i es pot deixar anar després d’haver trepitjat amb el segon peu.  

 Si un jugador té la pilota a les mans i toca amb tots dos peus a terra, no pot 
saltar i caure amb la pilota encara a les mans.  

 Si un jugador va botant la pilota, s’atura i agafa la pilota amb les dues mans, no 
la pot continuar botant: l’ha de llençar o l’ha de passar.  

 Un jugador amb la pilota a les mans pot pivotar, és a dir, pot aixecar 
repetidament un dels peus a condició de no aixecar l’altre.  

 



Si un jugador s’atura o cau a terra amb la pilota a les mans, pot pivotar de dues 
maneres diferents:  

 Si el contacte amb el terra 
s’ha produït en dues fases 
(primer un peu i després 
l’altre), ha de mantenir al 
terra el primer peu.  

 Si tots dos peus han tocat el 
terra a la vegada, aleshores 
el jugador pot escollir amb 
quin peu pivota. Quelcom 
de semblant passa quan controla la pilota amb els dos peus al terra.  

 
6. Infraccions i sancions  

 La infracció d’una norma se sanciona amb la pèrdua de la possessió de la pilota.  

 Les faltes poden ser personals o tècniques. S’anomena falta personal la falta 
que resulta d’un contacte amb els seu adversari (la falta personal també pot ser 
intencionada). Una falta és tècnica quan no hi ha contacte amb un adversari 
(per tant, poden ser comeses pels entrenadors, pels jugadors de la banqueta, 
etc.).  

 Quan la falta es comet contra un jugador que no tira a cistella, es treu des de la 
banda, des del punt més pròxim a on s’ha produït la falta.  

 Quan la falta es comet contra un jugador que tira a cistella, poden donar-se 
diferents situacions:  
 Si encistella, el bàsquet compte i, a més a més, el jugador que ha rebut la 

falta té un tir lliure.  
 Si no encistella, el jugador que ha rebut la falta té dos tirs lliures (tres, si el 

llançament era de tres punts).  

 Quan la falta la comet un jugador que té la possessió de la pilota, perd la 
possessió de la pilota.  

 Una falta personal intencionada és sancionada amb un o més llançaments 
lliures seguits de la possessió de la pilota, que és posada en joc mitjançant un 
servei de banda des de l’alçada de la línia de mig camp oposada a la taula 
d’anotadors.  

 Un jugador que comet més d’una falta personal intencionada o una acció 
antiesportiva (colpejar algú), pot ser desqualificat (ha de marxar del camp i, fins 
i tot, de la banqueta). De fet, dues faltes antiesportives equivalen a una 
desqualificació.  

 El jugador que acumula 5 faltes (personals o tècniques) no pot continuar 
jugant.  

 Quant un equip acumula 4 faltes (personals o tècniques) durant un dels quatre 
períodes, totes les següents són penalitzades amb el llançament de 2 tirs lliures 
en comptes de disposar de la possessió de la pilota.  

 Quan se senyala una falta personal que es castiga amb tirs lliures, els llença la 
persona que ha rebut la falta personal.  



 Durant els llançaments de tirs lliures, la primera posició (la més propera a la 
cistella) del passadís a cada costat de l’àrea restringida només pot ser ocupada 
pels adversaris de la persona que fa els llançaments.  

 És falta tocar la pilota amb la cama o els peus només si es fa intencionadament.  
 

Alguns aspectes tècnics 

 

El bot  
Per a botar la pilota, el 
braç i la mà realitzen 
un moviment 
semblant al 
llançament a cistella, 
però cap avall. Dit 
d’una altra manera, 
empenyem la pilota 
cap el terra i 

l’acompanyem amb la mà quan puja.  
 
Un error molt freqüent és colpejar la pilota. No l’hem de donar cops, l’hem 
d’acompanyar. Altre error molt freqüent és mantenir la mà amb els dits junts i estirats. 
La mà s’ha d’ajustar a la superfície de la pilota. Quant més contacte tinguem amb la 
pilota millor la podrem controlar. Per tant, cal separa els dits i flexionar-los una mica 
perquè s’ajustin a la corba de la pilota. 
 
Bàsicament, hi ha dos tipus de bot:  

 Bot d’avançada o bot alt: Serveix per avançar ràpid quan no tens adversari a 
prop…. No miris la pilota, no la facis botar massa amunt (dobles). 

 Bot de protecció o bot baix: és el que s’usa quan un defensor és a prop i ens vol 
prendre la pilota. Col·loca el teu cos entre la pilota i el defensor, si mantens la 
cama avançada i aixecat el braç amb el que no botes, la protegiràs millor. No 
donis l’esquena.  

 
Una cosa més. Practica el bot amb les dues mans, caminant o corrent en totes 
direccions, mirant i sense mirar la pilota. 
 



El llançament  

 La pilota reposa sobre la mà dreta oberta (si ets dretà). La mà esquerra roman 
perpendicular al terra i només aguanta la pilota.  

 El llançament es produeix com a conseqüència de la extensió del colze i la 
posterior flexió del canell. La pilota surt de la mà rodant cap enrere.  

 La mà esquerra no es mou.  

 Pots llançar directament a 
cistella o fer que reboti la pilota en el 
tauler. En aquest cas, intenta que la 
pilota toqui el requadre petitó que hi 
ha sobre la cistella.  

 En general, és millor 
acompanyar el llançament amb un salt.  
 

Aquí tens dos exemples de llançament 
en suspensió: abans (esquerra) i durant 
l’execució del llançament (dreta) . Fixat 
que la mà esquerra no participa en 

l’impuls de la pilota.  
 

Les passades  
Hi ha tres maneres habituals de passar la pilota. En 
la passada elevada, la trajectòria és una mica 
parabòlica, però la pilota no ha de pujar molt o 

donarà temps a què els 
jugadors contraris 

s’apropin al destinatari de la 
passada i agafin la pilota.  
En la passada de pit, la 
trajectòria de la pilota ha de ser horitzontal.  
La tercera forma de passar la pilota és fent-la rebotar al 
terra (passada picada).  
 

L’entrada a cistella 
L’entrada a cistella és una penetració dins l’àrea restringida que acaba amb un 
llançament. És una situació típica del contraatac. No tenim cap obligació de fer el salt 
final i el llançament d’una manera concreta, però, des d’un punt de vista biomecànic, 
hi ha una coordinació de moviments que resulta més eficaç a l’hora d’aconseguir 
l’objectiu d’encistellar.  
Tenint en compte que és més pràctic saltar amb la cama contrària de la mà que 
aixequem per a fer el llançament i que podem tenir agafada la pilota amb les mans 
mentre fem dues petjades (no confonguis un pas amb una petjada), la pauta que 
t’aconsello que segueixis és la següent:  



 Si ets dretà, agafa la pilota amb les dues mans quan vagis a trepitjar amb la 
cama dreta (1).  

 Trepitja amb la cama dreta i salta amb la cama esquerra (2) alhora que 
prepares el llançament.  

 Fes aquest darrer pas prop de la cistella perquè puguis concentrar el teu esforç 
en saltar verticalment, i no cap endavant.  
 

 
Desmarca’t!  

Si el teu defensor no et permet rebre la pilota, has d’aprendre a desmarcar-te. Canvia 

de direcció sobtadament i torna enrere per rebre sense oposició la pilota del teu 

company. Mou-te de manera que cap defensor estigui entre la teva línia de passada. 

 

Com defensar el jugador que té la pilota? 

És el jugador més perillós, per això col·loca’t a prop de l’atacant, però sense tocar-lo, ja 

que podries cometre una falta personal.  

Sempre has de situar-te entre ell i la cistella, intentant no deixar-lo avançar. Si ha parat 

de fer botar la pilota, acosta-t’hi i destorba-li qualsevol acció….sense falta (només té 5 

segons de possessió). 

Si vol llançar, aixeca el braç i col·loca’l davant la pilota, intenta fer-li un tap! 
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