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Aspectes metodològicsAspectes metodològics

• Principi de transferència � Aplicació a la
situació real de joc (des de l’1x0 a la situació
de 2x2 / 3x3)

• Principi de progressió � Anar d’exercicis• Principi de progressió � Anar d’exercicis
més senzills a més complexes (sense / amb
defensa, sense / amb passador...)

• Principi de participació activa i conscient �
Explicar l’objectiu de l’exercici



Altres aspectesAltres aspectes

• Component físic � No fatiga, però tampoc
en situació de descans (formació 25%,
rendiment 100%)

• Treball en situació d'estrès � Exercicis de• Treball en situació d'estrès � Exercicis de
llançament amb algun handicap

• Component psicològic � Exercicis amb
objectius assolibles però que requereixen
màxima concentració



Consells pràcticsConsells pràctics

• Tenir 4-5 exercicis que es facin sovint

• Posar-li noms als exercicis

• Principi de varietat � Anar variant els
exercicis de tant en tantexercicis de tant en tant

• Buscar variants als exercicis

• Intentar introduir el màxim de conceptes
tècnic – tàctics

• Originalitat



Exercicis integralsExercicis integrals

• Exercicis a on intervenen més d’un fonament tècnic –
tàctic:

• IMPORTANT � No només treballar el llançament
sinó també la varietat en les finalitzacions

• Primer integrar més conceptes tècnics• Primer integrar més conceptes tècnics

• Desprès anar integrants més conceptes tàctics

• Establir una progressió cap a la situació real de joc



Bateria d’exercicis 1x1Bateria d’exercicis 1x1

• Gran varietat d’exercicis

• Buscar exercicis simples però amb un objectiu clar

• Potenciar la tàctica individual

1x1 amb dues pilotes (atacant i defensor)• 1x1 amb dues pilotes (atacant i defensor)

• 1x1 tocar cons per llançament o finalització

• 1x1 en “L” (sortida bloc indirecte / defensa + puntejar)









Bateria de rodes de tirBateria de rodes de tir

• Dona la possibilitat de fer exercicis de llançament i
treballar conceptes de tàctica col·lectiva a la vegada

• Donar importància als “conceptes oblidats”

• Tir tàctic 2x0• Tir tàctic 2x0

• Tir doble (dividir i doblar + passar i tallar)

• Tir desprès de reemplaçar









Exercicis de joc col·lectiuExercicis de joc col·lectiu

• Situacions de 2x2 / 3x3 / 4x4 a partir de diferents 
conceptes de joc

• Donar consignes tècniques específiques

• 2x2 dividir i doblar amb superioritat• 2x2 dividir i doblar amb superioritat

• 3x3 amb 4 cantonades

• 4x4 en “L”









“U“UNONO ESES TODOTODO LOLO BUENOBUENO

QUEQUE PUEDAPUEDA ENTRENARENTRENAR””
UUSSAAIINN BBOOLLTT

MMOOLLTTEESS GGRRÀÀCCIIEESS

AALBERTLBERT AASSENSSSENS GGONZÁLEZONZÁLEZ
19 J19 JULIOLULIOL 2012 (S2012 (SANTANT VVICENÇICENÇ DEDE MMONTALTONTALT))

ALBERTOASSENSALBERTOASSENS@@HOTMAILHOTMAIL..COMCOM
TTWITTERWITTER: @: @ALBERTASSENSALBERTASSENS


