
5. MATERIAL DIDÀCTIC PER L’ALUMNE: 
 
1. HISTÒRIA DEL VOLEIBOL: 

El Voleibol neix als Estats Units el 1895. El seu inventor és un instructor de 
preparació física del col·legi de Springfield (Massachusetts), on va aparèixer anys abans 
el bàsquet, anomenat William G. Morgan que, basant-se en aquest, obté un esport sense 
contacte i, en conseqüència, amb menor possibilitats de lesions pels practicants. 

S’estén ràpidament, amb la inestimable ajuda (com quasi tots els esports 
d’origen nord-americà) de l’exercit dels Estats Units, per l’Amèrica del Nord. S’exporta 
tot seguit a Canadà, Filipines, Japó, l’Extrem Orient, l’Europa de l’Est i, quasi en darrer 
terme, a l’Europa Occidental (durant la Primera Guerra Mundial). 

Els primers Campionats Mundials d’aquest esport daten del 1949. En 1952 
apareix la modalitat femenina i en 1964 entra a formar part del Programa Olímpic. 

La introducció al territori espanyol data del 1920, quan es comença a practicar a 
Catalunya (curiosament a la platja); el primer equip de l’Estat Espanyol és el Club 
Deportivo Hispano-Francés. Però no és fins al 1960 quan es funda la Federació 
Espanyola de Voleibol. Mentre no es va constituir la Federació de Voleibol, la 
competició va dependre de la federació de Handbol i, posteriorment, de la de Bàsquet. 

El Voleibol, com altres esports, s’ha adaptat a les necessitats dels seus 
practicants i, com a conseqüència, han aparegut diferents modalitats: 
 - el Minivoleibol 
 - el Volei-platja 
 - el Voleibol de Minusvàlids: .Voleibol d’empeus 
     .Voleibol asseguts 

Tots ells conserven la majoria de les regles, normes i característiques principals 
de joc de l’esport originari: el Voleibol.  
 
2. REGLES BÀSIQUES DE VOLEIBOL: 
1. Els equips són formats per 12 jugadors; les samarretes numerades del 1 al 20. 
2. La pilota esfèrica i d’un color uniforme i clar, o combinació de colors 
3. Substitucions: màxim 6 substitucions per set. 
4. La sacada es pot efectuar des de qualsevol punt de darrere la línia de fons i té 8 

segons per posar la pilota en joc, després del permís de l’àrbitre principal. 
5. El partit s’inicia col·locant-se els jugadors en dues files de tres: els atacants a la 

zona d’atac i els defensors a la zona defensiva, respectant la norma de rotació. 
6. Rotació: al recuperar el servei, l’equip ha d’efectuar una rotació en el sentit de les 

agulles del rellotge, conservant sempre la posició relativa respecte els propis 
companys. 

7. Puntuació: l’equip marca un punt cada vegada que aconsegueix fer botar la pilota en 
el camp contrari o si aquest no aconsegueix tornar-la. Els punts s’acumulen sempre; 
estant en possessió del servei o no. 

8. El partit el guanya qui sumi 3 sets. Els sets es guanyen a 25 punts, amb una 
diferència de dos punts, i un màxim de 27 punts. Si hi ha empat a 2, es fa un 5è set. 
Aquest 5è set es caracteritza per que es juga només a 15 punts. 

9. Tocs: es poden fer, com a màxim, tres tocs per passar la pilota al camp contrari. El 
bloqueig no compta com a toc. 
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10. Falta de toc: 
ü No es pot tocar, consecutivament, la pilota més d’un cop. 
ü No es pot tocar la pilota recolzant-se en un company. 
ü No es pot tocar la pilota amb res per sota de la cintura, si no                                                               

és per evitar que toqui a terra (no es pot fer com a toc normal). 
11. Si la pilota, després de tocar-la el receptor, surt fora dels límits del terreny de joc, és 

jugable mentre no toqui a terra. 
12.  Està completament prohibit tocar la xarxa o passar per sota. És permès que es 

trepitgi la línia central, però mai que es traspassi. 
13. Durant la realització d’un bloqueig és permès passar els braços per sobre de la 

xarxa, però sense tocar-la. 
14. Els jugadors situats a la zona defensiva no podran rematar una pilota per sobre de la 

xarxa si han trepitjat la zona d’atac; ho hauran de fer per sota l’alçada de la xarxa. 
15. El capità és l’únic que pot parlar amb l’àrbitre per demanar, educadament, 

explicacions i per sol·licitar interrupcions reglamentàries. 
16. L’entrenador pot demanar dos temps morts en cada set. 
17. Targetes: 

- Conducta antisportiva: primer, avís verbal; segon, pèrdua de jugada; tercer, 
expulsió. 
- Conducta grollera: primer, pèrdua de jugada; segon, expulsió pel set. 
- Agressió: desqualificació per tot el partit. 

 
3. TÈCNICA DEL VOLEIBOL: 

El Voleibol és un esport molt espectacular per la seva velocitat de moviments i 
la seva tècnica particular. A Voleibol no es permet més que colpejar la pilota amb una 
tècnica prou complicada pels no iniciats en la pràctica d’aquest esport. 
Les accions tècniques més importants són: 
ü La passada (element tècnic fonamental del joc) es pot realitzar d’avantbraç: 

colpejant la pilota amb els braços junts i estesos per davant de la panxa; amb la que 
pretenem rebre el servei de l’equip contrari (primer toc de l’equip) i enviar la pilota 
a la posició del nostre col·locador; ó de dits: impulsant la pilota amb la punta dels 
dits de les dos mans, alhora i per sobre del cap, amb una extensió completa dels 
braços en direcció al nostre objectiu (és el segon toc de l’equip). 
La passada d’avantbraç la practica, generalment, la línia defensiva de l’equip; la 
passada de dits és quasi exclusiva del col·locador de l’equip. 

ü La rematada: el més complex dels gestos tècnics del Voleibol. La rematada s’ha 
d’efectuar, degut a l’alçada de la xarxa, en suspensió; fet que implica que el 
rematador ha d’agafar un impuls previ per enlairar-se i preparar el braç per l’acció 
pròpia de colpejar la pilota en direcció al terra del terreny de joc contrari. Tercer i 
darrer toc de l’equip. 

ü El bloqueig: és l’acció que serveix a l’equip defensor per defensar-se de la rematada. 
La realitza l’equip defensor (la línia davantera de l’equip) estenen els seus braços 
per sobre de la xarxa, i, fins i tot, a l’altre costat de la xarxa per evitar la rematada de 
l’equip contrari. Es pot realitzar per un jugador, per dos o per tres jugadors. No 
compta com a toc per l’equip. 

ü El servei és el cop que es dóna a la pilota per iniciar el joc. Se’l considera un toc 
d’atac, ja que es fa amb la intenció de que caigui al terreny de joc contrari. Hi ha 
vàries formes de realitzar-lo: servei baix, lateral, de tennis o en suspensió. 
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4. TÀCTICA DEL VOLEIBOL: 
El joc d’equip a Voleibol es divideix en dos parts clarament diferenciades, però 

que formen part de la mateixa acció: el joc defensiu i el joc d’atac. 
El joc defensiu es basa en la senzilla premissa d’evitar que l’equip contrari 

aconsegueixi fer caure la pilota en el terreny de joc defensat. Es realitza després d’una 
sacada o d’una rematada de l’equip contrari. 

 Per aconseguir el seu objectiu 
l’equip es reparteix el terreny de joc a 
defensar: així apareixen les conegudes 
zones, numerades de l’1 al 6 començant pel 
costat dret del camp i en sentit contrari a les 
agulles del rellotge. 

El joc d’atac es basa en la 
combinació estratègica del col·locador i els 
possibles rematadors per assolir la millor 
opció de remat per aconseguir el punt en 
joc. Requereix molt entrenament per 
coordinar a la perfecció les accions d’atac. 

Els jugadors tenen un nom depenen de la seva posició durant el joc i la seva funció a 
l’equip: 
ü Defensors: juguen a les zones 1, 6 i 5. Utilitzen normalment, la passada d’avantbraç 

per rebre el servei o la rematada de l’equip contrari i enviar la pilota, en les millors 
condicions possibles, cap el col·locador. 
La característica fonamental dels defensors és la velocitat en la gestualitat i el 
domini de la passada d’avantbraç. 

ü Col·locador: La seva funció, com el seu propi nom indica, és col·locar la pilota en la 
disposició idònia per que els seus companys puguin colpejar-la, per sobre de la 
xarxa, contra el camp contrari. 
Sol ocupar la zona 3, la seva característica fonamental és la destresa i el domini de 
la passada de dits. 

ü Rematadors: Són els responsables de finalitzar les jugades d’atac amb una rematada. 
Ocupen les zones 2 i 4 i la seva característica fonamental és la potència de salt i la 
força en el colpeix de la pilota. 

Aquestes explicacions es basen en el sistema de joc col·locador a torn, que és el 
sistema més utilitzat al nivell d’iniciació al Voleibol. La característica principal d’aquest 
sistema és que cada jugador adquireix la funció de la zona que ocupa; d’aquesta forma 
tothom juga “de tot” i no hi ha especialització en una funció determinada. 
Hi ha altres sistemes de joc: -1 col·locador a zona 2 
    -1 col·locador a zona 4 
    -2 col·locadors i 4 rematadors 
sistemes que s’utilitzen a nivell de perfeccionament o de competició. 

També, i a nivell de competició, s’utilitzen sistemes defensius especials en 
concordança al sistema de joc de l’equip; així, el sistema de joc “1 col·locador i 5 
rematadors”, requereix el sistema defensiu “en W”. El sistema de joc “2 col·locadors i 4 
rematadors” requereix el sistema defensiu “en quadre”.  
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5. MESURES DE VOLEIBOL 
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