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El bloc directe central 
 

                                                                                                    Sobre els autors 
 

Introducci 

 

La intenció d‟aquest article és plantejar, a 

partir de l‟anàlisi del BLOQUEIG 

DIRECTE CENTRAL (BDC), una 

proposta metodològica global en el 

procés d‟ensenyament-aprenentatge 

d‟aquest concepte del joc tan utilitzat en 

el bàsquet modern. 

 

Parlem de metodologia global perquè 

entenem que les capacitats tècniques (mecanisme d‟execució) i les capacitats 

tàctiques (mecanismes de percepció i decisió) del jugador, de les quals 

parlarem al llarg de tot el monogràfic, s‟han de desenvolupar conjuntament. 

Únicament a nivell expositiu, tots dos conceptes –tècnica i tàctica–, ens 

interessarà presentar-los de forma desglossada. 

 

D‟aquesta manera, l‟aprenentatge del bloqueig directe, com a fonament 

col·lectiu que és, podem englobar-lo en les 4 fases pròpies del procés formatiu: 

fase perceptiva, fase decisional, fase executora i, finalment, fase de joc 

col·lectiu. Des d‟aquesta perspectiva ens centrarem en dues idees: l‟una, 

fonamentar teòricament la necessitat de cadascuna de les fases; i l‟altra, dotar-

les de contingut. 
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PROPOSTA METODOLÒGICA GLOBAL 

   

    

        

 TÀCTICA   TÈCNICA  ESTRATÈGIA 

          

Percepció Decisió  Execució  Joc col·lectiu 

 
 

Així, doncs, quan parlem d‟aquells indicadors que ens permetin identificar els 

tipus fonamentals de defensa que intervenen en el bloqueig directe, estarem 

fent referència a la fase perceptiva, a la capacitat del jugador de detectar, de 

percebre quin tipus de defensa es troba en una situació concreta. 

 

Quan analitzem per a cada situació defensiva la tàctica individual a seguir pel 

jugador amb pilota (JAP) i pel bloquejador (BLQ), estarem al·ludint a la fase 

decisional, a saber quin fonament aplicar i en quin foment fer-ho davant d‟una 

defensa concreta. 

 

De la mateixa manera, a l‟hora de definir la tècnica individual del JAP i del BLQ, 

estarem fent esment a la fase executora, a com aplicar els recursos tècnics 

adequats perquè la decisió presa no només sigui eficaç (que ens permeti 

obtenir un resultat) sinó també eficient (que ho fem amb la mínima despesa 

possible). 

 

Finalment, detallarem algunes de les estratègies en funció de l’scouting 

defensiu del rival, fent al·lusió, en aquest cas, a la fase de joc col·lectiu, tot 

atenent diferents matisos estratègics que ens permetin obtenir un avantatge 

addicional sobre la defensa.  
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BLOQUEIG DIRECTE CENTRAL  

 

 

   

Fase perceptiva  
Quin tipus de defensa 

trobem? 

   

Fase decisional  
Què podem fer davant 

d’aquesta defensa? 

   

Fase executora  
Quins gestos tècnics 

hem d’aplicar? 

  

 

 

Com podem castigar 
aquesta defensa? 

Joc col·lectiu 

 
Com podem evitar 
aquesta defensa?   

 

 

 

1. Fase perceptiva 

 

“Les causes de molts dels errors tècnico-tàctics que s‟observen en el món de 

l‟esport tenen la seva arrel en un dèficit en els processos atencionals, en la 

percepció de la situació del joc, en l‟anticipació i en l‟elaboració mental de la 

resposta” (Ripoll, H. 1991). 

 

El mecanisme de percepció ens permet anticipar l‟acció posterior a realitzar 

gràcies a la seva capacitat en la captació i en la interpretació de les 

informacions del jugador, tant de la que rep de l‟entorn com de la seva pròpia. 

El gran nombre d‟estímuls que es donen en una pista, la majoria de vegades 

de manera simultània, constitueix el major handicap de cara al processament 

tota aquella informació. 

 

Per aquest motiu, el nostre objectiu és ajudar el jugador a desenvolupar un 

focus atencional significatiu que li faciliti el procés de reconeixement de la 



Fabián Téllez i Toni Pallé 

  i Toni Pallé      

  

Febrer de 2015. Article tècnic. 

 4 

situació i, amb ell, millorar la seva capacitat d‟anticipació en les dues formes 

que assenyalava Schmidt: anticipació espaial i anticipació temporal. I en relació 

directa amb tot això, la memòria esportiva, tal i com la definia Mahlo (1996), 

entesa com a la combinació de coneixement i experiència, resulta cabdal en el 

procés d‟aprenentatge, i així ho veurem més endavant. 

 

“Les causes de molts dels errors tècnico-tàctics que s’observen en el 
món de l’esport tenen la seva arrel en un dèficit en els processos 

atencionals, en la percepció de la situació del joc, en l’anticipació i en 
l’elaboració mental de la resposta” (Ripoll, H. 1991) 

    
necessitat de desenvolupar 

    

 
FOCUS ATENCIONAL 

SIGNIFICATIU 
 

    
 per tal de millorar  

    

 CAPACITAT D’ANTICIPACIÓ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

A continuació, intentarem definir una sèrie d‟indicadors que dotin els jugadors 

(JAP i BLQ) d‟un avantatge atencional a l‟hora d‟identificar la que serà la 

probable resposta defensiva d‟ambdós jugadors davant del bloqueig directe i, 

d‟aquesta manera, anticipar l‟acció ofensiva, reduint-ne la despesa de recursos 

cognitius. En aquest sentit, doncs, definim 3 moments que es donen durant la 

pròpia acció del bloqueig directe: 

 

 Moment previ a l’activació. 

 Moment d’activació. 

 Moment previ al bloqueig. 

 

Per tal d‟entendre millor a què ens referim quan parlem de cada moment, 

detallarem una sèrie de criteris a tenir en compte en cadascun d‟ells: 
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 Descripció 

Moment previ a 

l’activació 

Ens referim a tota la informació de què disposem, prèvia a l‟inici de 

la pròpia acció. 

D‟una banda, comptem amb tot el feedback suplementari referent 

al rival, ja sigui en mode documental o audiovisual. 

D‟altra banda, també hi concebem tota l‟experiència que és capaç 

de processar el jugador durant el transcurs del propi joc (com han 

defensat anteriorment el bloqueig; si el defensen sempre de la 

mateixa manera o en funció del temps de joc o dels jugadors 

implicats; etc.). 

I ja per últim, també ens referim al coneixement de l‟estratègia 

col·lectiva del propi equip (per exemple, si el BDC ve precedit d‟un 

bloqueig indirecte al defensor del BLQ, ens permet anticipar que 

aquest difícilment podrà defensar de forma agressiva). 

Moment 
d’activació 

Ens referim, sobretot, a la reacció immediata d‟ambdós defensors 

just en l‟inici de la pròpia acció. 

Perspectiva / focus visual del BLQ: el bloquejador fixa el seu focus 

atencional en el seu propi defensor, ajudant-se de l‟angle perifèric 

que té en aquest precís moment. D‟aquesta manera, segons la 

reacció immediata o no del seu defensor, pot discriminar si la seva 

defensa serà més o menys agressiva. 

Perspectiva / focus visual del JAP: el jugador amb pilota, per la 

seva part, centra el seu focus atencional en el seu propi defensor, 

fent-se valer també del seu angle de visió perifèrica. Així, segons 

l‟actitud corporal del seu defensor, pot discriminar si aquest pot 

esperar-se o no l‟arribada d‟un bloqueig, i la intenció que pot tenir 

envers a ell, és a dir, si convidar a jugar-lo o bé negar-lo. 

Moment previ al 
bloqueig 

Ens referim just a la pausa prèvia al bloqueig directe. 

Perspectiva / focus visual del BLQ: en aquest moment, el 

bloquejador fixa la seva atenció en la defensa del jugador amb 

pilota. D‟aquesta manera, per exemple, si observa que el defensor 

del JAP intenta negar el bloqueig, una possibilitat serà canviar 

l‟angle perpendicular del bloqueig per un de més oblic o, fins i tot, 

pla. 

Perspectiva / focus visual del JAP: en aquest moment, el jugador 

amb pilota fixa la seva atenció en la defensa del bloquejador. Així, 

per exemple, si veu que el defensor del BLQ està enganxat a ell, 

pot preveure que la defensa serà agressiva i, per tant, començar a 

activar tots els seus mecanismes per executar una bona resposta 

ofensiva.  
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No obstant això, hem de tenir en compte que no tota la informació rellevant 

perquè l‟atac pugui anticipar quin tipus de defensa es pot trobar arriba 

mitjançant el canal visual, sinó que també cal activar tant el canal cinestèsic 

com l‟auditiu. I és que, per exemple, un contacte permanent del defensor del 

BLQ amb el seu par ens pot donar la pista que l‟opció defensiva serà, 

probablement, la que coneixem com a push, on el gran empeny el bloqueig per 

tal d‟evitar la continuació cap a cistella i facilitar que el petit passi per sota. 

Igualment, i encara que pugui semblar obvi, en algun d‟aquests moments pot 

tenir lloc, d‟alguna manera, un tipus d‟instrucció verbal per part de la defensa 

(per exemple, es pot cridar “canvi”, “passa”, “dos”, etc.) que pugui facilitar 

l‟anticipació per part de l‟atac. 

 

Una vegada diferenciats aquests 3 moments que han d‟ajudar-nos a saber 

quan, com i cap a on redirigir el nostre focus atencional, ens centrarem en un 

dels indicadors que juga un paper fonamental en la nostra exposició: l‟alçada 

posicional del defensor del BLQ. 

 

Per tal de respondre, des d‟aquest indicador, a l‟especificitat de cada tipus 

global de defensa, hem adoptat un criteri numèric comú a totes elles, 

remarcant-ne unes característiques mínimes d‟identificació. 

 

 

 
 

1.0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.0 

 

TIPUS DE 
DEFENSA 

DINS OMBRA PUSH SHOW FLASH TRAP  CANVI 

NIVELL 
DEFENSIU 

1.2 / 1.4 1.6 / 1.8 2.0 2.1 / 2.2 2.3 3.0  - 
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Al final del document, presentem un glossari on especifiquem les 

característiques dels diferents tipus de defenses que contemplem. 

 

 

2. Fase decisional 

 

El mecanisme de decisió fa referència a la capacitat cognitiva que té el 

jugador per seleccionar una resposta a partir de la informació obtinguda en el 

procés perceptiu. 

 

La importància que hem concedit al desenvolupament de la capacitat 

d‟anticipació (fase perceptiva) ve donada per la velocitat en què ha de donar-se 

l‟elecció del programa motor adequat i la seva idoneïtat a la situació concreta 

de joc. 

 

De la mateixa manera, el jugador tindrà una major o una menor capacitat en la 

seva presa de decisions en relació als recursos tècnics de què disposi i a quant 

d‟eficaços i eficients siguin aquests (fase executora), tal i com veurem més 

endavant. 

 

Ens disposem, doncs, a definir en aquest moment la tàctica individual per a 

cada tipologia defensiva, tenint en compte, com hem dit abans, l‟alçada 

posicional del defensor del BLQ i el rol dels jugadors implicats directament en el 

bloqueig directe. 

 

El mecanisme de decisió fa referència a la capacitat cognitiva que té el 
jugador per seleccionar una resposta a partir de la informació obtinguda en 

el procés perceptiu 

   

 

Què hem de fer davant de cada tipologia 
defensiva en concret? 
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TIPUS DE DEFENSA DINS OMBRA PUSH SHOW FLASH TRAP  CANVI 

NIVELL DEFENSIU 1.2 / 1.4 1.6 / 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0  - 

TÀCTICA 
INDIVIDUAL 
INTERIOR 

5 Mantenir + roll o pop in Tocar + roll 

Pantallar 

Desfer + pop in 

Mantenir + 
roll 

Desfer + 
pop in 

 

Enredar + roll 

4 Mantenir + pop in o out 
Tocar + pop in 

o out 
Desfer + pop in o out 

Desfer + 
pop in o 

out 
 

TÀCTICA 
INDIVIDUAL 
EXTERIOR 

Atacar el 
gran 

Remolcar el 
petit 

Arrossegar el 
gran 

Esperar 
darrere el 

pick 

Frenar el 
bot 

Retirar el 
bot 

Splittar el 
bloqueig 

Fugir del 
gran 

 
Castigar 

missmatch 

 

 

3. Fase executora 

 

El mecanisme d’execució és el responsable, com a mecanisme motor, de 

generar la resposta motriu adequada sota els criteris d‟eficàcia i eficiència 

esmentats anteriorment. En aquest sentit, podem afirmar que el mecanisme 

d‟execució fa referència a la tècnica individual pura. 

 

És evident que un dèficit en els recursos tècnics incideix directament en la 

tàctica individual, limitant-ne la capacitat en la presa de decisions. Així, la 

complexitat en aquesta última fase resideix fonamentalment en què la constant 

variabilitat de l‟entorn on el jugador es mou exigeix, ja no només un alt grau de 

precisió, sinó també una gran capacitat de correcció en el gest tècnic. D‟aquí 

que la importància del procés d‟ensenyament-aprenentatge de les habilitats se 

sustenti en patrons generals que, en el context d‟una situació específica de joc, 

es concretin en una resposta motriu determinada. 

 

Al llarg de la nostra exposició hem anat fent referència a que les 3 fases que 

s‟han anat desenvolupant formen part d‟un procés de retroalimentació contínua 

que recomana, si més no a nivell metodològic, el tractament no dissociat 
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d‟elles. Això, per descomptat, és aplicable al procés d‟ensenyament-

aprenentatge de la tècnica individual. I és que en la nostra opinió, molts dels 

problemes que detectem en l‟execució de les accions de joc en general tenen 

l‟origen en un treball poc orientat als processos perceptius. De manera que 

entendre els procés perceptiu i el procés decisional com a desencadenants 

dels fonaments a aplicar, exigeix un tractament metodològic diferent, que és el 

que des d‟aquí proposem. 

 

 

El mecanisme d’execució fa referència a la tècnica individual pura, i és el 
responsable de generar, com a mecanisme motor, la resposta motriu 

adequada sota els criteris de 

      

            
 EFICÀCIA  EFICIÈNCIA  PRECISIÓ  

            

   PROCÉS DE RETROALIMENTACIÓ    

            

     entén      

            

  
Els processos perceptius i decisionals com a 

desencadenants dels fonaments 
  

 

 

D‟aquesta manera, per tal de poder executar qualsevol bloqueig directe sota 

els criteris d‟eficàcia, d‟eficiència i de precisió, establim un heptàleg de principis 

fonamentals. Són el que anomenem els ‘7 principis per a la E-E-P‟: 
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 7 principis per a la E-E-P 

1 

“El bloqueig no el trobem; el busquem”. 

No creiem tant en la necessitat del JAP de portar el seu defensor cap al 

bloqueig, sinó més aviat en el treball per part del BLQ d’anar a l’encontre 

del defensor del JAP, per tal de limitar-li la seva capacitat de maniobra. 

2 

“No s’ha de bloquejar el jugador, sinó la seva ombra”. 

Creiem en la col·locació del bloqueig just per darrere dels peus del 

defensor del JAP, per tal de convidar-lo a perseguir i no passar el bloqueig 

per sota. 

3 

“No bloquejar en perpendicular, sinó en oblic”. 

En la mateixa línia que el principi anterior, el fet de bloquejar en oblic 

convida encara més el defensor del JAP a perseguir o, en el seu defecte, 

a haver de maniobrar més en cas de voler passar el bloqueig per sota. 

4 

“La qualitat del bloqueig no ens la donen els braços, sinó les cames”. 

És força habitual trobar-se amb un BLQ que obre molt els colzes per tal 

d’augmentar l’eficàcia del bloqueig. Nosaltres creiem en la idoneïtat d’una 

bona base de sustentació determinada per una àmplia separació de les 

cames, dins del que permet el reglament, ja que serà aquest l’espai que el 

defensor del JAP haurà d’esquivar. 

5 

“Cal fer coincidir l’aturada en l’arribada del BLQ amb l’arrencada en la 

sortida del JAP”. 

Aquest principi fa referència al timing ideal a l’hora de jugar un bloqueig 

directe, en què el JAP no ha d’iniciar la seva execució ni abans ni després 

de l’arribada del BLQ, sinó just en el moment. 

6 

“La sortida creuada és un fonament tècnic essencial”. 

El fet de creuar, el JAP, la cama contrària a la mà de bot a l’hora d’iniciar-

ne l’execució, garanteix l’avantatge respecte el seu defensor, en limitar-li 

l’espai de pas. 

7 

“L’espai de pas ha de ser el més proper a 0 possible”. 

Aquest principi va estretament lligat a l’anterior, i té com a finalitat limitar 

l’espai del defensor del JAP per passar el bloqueig. Es tracta, doncs, de 

fer fregar, sempre que es pugui, el colze de la mà de no-bot del JAP amb 

el maluc del BLQ en el moment de passar el bloqueig. 

 

En aquest marc, doncs, pren una importància cabdal el bot i, per consegüent, 

el seu domini, com a habilitat específica essencial a l‟hora de poder jugar 

eficaçment i eficient un bloqueig directe. No obstant això, l‟especificitat que hi 

volem donar a aquest bot, ja que no l‟entenem per igual en funció de les 



Fabián Téllez i Toni Pallé 

  i Toni Pallé      

  

Febrer de 2015. Article tècnic. 

 11 

diferents defenses que se‟ns puguin presentar, ens condueix a la necessitat de 

treballar una sèrie d‟habilitats de base dirigides a facilitar la presa de decisions. 

Són aquelles que nosaltres denominem habilitats transversals, i són: 

 Dissociació de bot / ritmització: consisteix en l‟acció de dissociar el 

bot dels recolzaments dels peus. Comporta tot el treball de bot relacionat 

amb l‟aprenentatge paral·lel de diferents ritmes a partir de l‟ús de 

pauses, canvis de velocitat, ús de fintes, etc. 

 Triple amenaça de bot / subjecció lateral: metaforitzant, es tracta de 

l‟efecte d‟adormir i despertar la pilota amb el palmell de la mà, sense 

arribar a la supinació de la mà. Aquesta habilitat ens permet portar la 

iniciativa de l‟acció, ja no només des del punt de vista de permetre la 

tradicional triple amenaça (passar, llançar a cistella o seguir botant), sinó 

també en el sentit de possibilitar pausar l‟acció facilitant la presa de 

decisió final, dominant-ne el temps. 

 Mini pausa: es tracta de la desacceleració en la carrera d‟un jugador 

que condueix la pilota però sense fer ús del bot. No hi ha, per tant, un 

stop total, de manera que la pilota es manté rodant en el palmell de la 

mà sense arribar-se a produir una subjecció de la pilota. 

 Pausa: a diferència de l‟anterior, aquesta contempla l‟stop ofensiu d‟un 

jugador que condueix la pilota, el que implica l‟absència total de 

desplaçament. No té per què no haver-hi activitat de peus, i és una 

habilitat que està estretament lligada a la triple amenaça de bot. 

 

Un cop conegudes aquestes habilitats transversals imprescindibles per al 

domini de les diferents tipologies de bot que podem necessitar a l‟hora de jugar 

un bloqueig directe, ens disposem a presentar tota la fase executora a partir 

d‟unes taules resum. La primera d‟elles, de caràcter general, categoritza la 

tècnica i la tàctica individual aplicades en funció d‟una determinada tipologia 

defensiva. Les següents, més detallades, desenvolupen el seguit de fonaments 

a portar a terme per a cada nivell defensiu específic. 

 

No obstant això, convé abans fer referència a una sèrie d‟idees i de conceptes 

que emprarem al llarg de les taules resum per tal de fer-los més intel·ligibles: 
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 Quan parlem de „colze‟ estarem incidint en l‟espai concret d‟intersecció 

de la línia de tir lliure amb la circumferència que l‟envolta (el que en 

anglès es coneix com a elbow), com a referència per al JAP a l‟hora de 

botar. Per la seva part, quan ens referim a „línia de triple‟ farem 

referència al fet d‟envoltar, el JAP, la línia de 6,75 amb l‟objectiu tàctic de 

generar un avantatge temps-espai per a la continuació del BLQ. 

 Amb el concepte de „temps mort defensiu‟ (TMD) voldrem fer al·lusió a la 

pèrdua de referència defensiva que es produeix durant l‟acció tècnica 

del JAP de mantenir-se a l‟aire amenaçant el tir. 

 Quant a les nomenclatures emprades per referir-nos a les tipologies 

defensives de bloqueig directe, establirem una diferència de caràcter 

tècnic entre les accions de show i flash. Així, mentre que en el primer 

tipus existeix un contacte del defensor del BLQ amb el seu par, en el 

segon cas no és així, produint-se un espai entre mig que pot aprofitar el 

JAP per tal d‟esmicolar-se. 

 Pel que fa a les nomenclatures utilitzades per referir-nos a les diferents 

continuacions que contemplem, diferenciem el roll (continuació tancada, 

amb direcció a l‟entorn més proper a l‟anella) del pop (continuació 

oberta); i al mateix temps, dins del pop, diferenciem el pop out (oberta 

llarga, amb direcció a fora de 6,75) del pop in (oberta curta, amb direcció 

a dins de 6,75). Per defecte, reservem el roll per quan el BLQ és un 5, el 

pop out per quan el BLQ és un 4, i el pop in per ambdós casos. 

 A l‟hora de detallar la tècnica individual del BLQ, estem incidint en el 

tipus de pivot a utilitzar en funció de la variant defensiva. En aquest 

sentit, de forma general i simplificada, hi podem establir la següent 

relació lògica: quant menys agressiva sigui una defensa, el BLQ més 

temps mantindrà el bloqueig, utilitzant el pivot dorsal superior (acció de 

culejar); mentre que quant més agressiva sigui la defensa, el BLQ més 

reduirà el temps durant el bloqueig, fins i tot desfent-lo abans d‟hora. 

 En el cas de tractar-se de defenses agressives, el pivot a emprar el 

relacionarem directament amb el tipus de continuació que pretenguem. 

Si volem jugar una continuació curta (pop in), la passada haurà de ser 

molt ràpida i entenem que un pivot dorsal inferior ajudarà a mantenir el 
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contacte visual amb el JAP i a obrir una mica l‟angle de passi. Si, pel 

contrari, volem jugar una continuació llarga (roll o pop out), un pivot 

ventral inferior serà molt més ràpid i ajudarà biomecànicament 

l‟arrencada. 

 

Una vegada aclarits les idees i els conceptes anteriors, presentem tota la fase 

executora del bloqueig directe a partir d‟una sèrie de taules resum referents als 

diferents fonaments a dur a terme per a cada presa de decisió envers a 

cadascuna de les tipologies defensives. 
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TIPUS DE DEFENSA DINS OMBRA PUSH SHOW FLASH TRAP  CANVI 

NIVELL DEFENSIU 1.2 / 1.4 1.6 / 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0  - 

TÀC. IND. 
INTERIOR 

5 Mantenir + roll o pop in Tocar + roll 

Pantallar 

Desfer + pop in 

Mantenir + roll 

Desfer  + pop 
in 

 

Enredar + roll 

4 Mantenir + pop in o out 
Tocar + pop in 

o out 
Desfer + pop in o out 

Desfer + pop 
in o out 

 

TÈC. IND. 
INTERIOR 

5 Pivot dorsal sup. + roll o pop in 
Pivot ventral 

inf. + roll 
Pivot ventral 
inf. + screen 

Pivot dorsal inf. + pop in 
Pivot dorsal 
sup. + roll 

Pivot dorsal 
inf. + pop in 

 
Pivot dorsal 

inf. + roll 
4 Pivot dorsal sup. + pop in o out 

Pivot ventral 
inf. + pop in o 

out 
Pivot dorsal inf. + pop in o out 

Pivot dorsal 
inf. + pop in o 

out 
 

TÀC. IND. 
EXTERIOR 

Atacar el gran 
Remolcar el 

petit 
Arrossegar el 

gran 
Esperar 

darrere el pick 
Frenar el bot Retirar el bot 

Splittar el 
bloqueig 

Fugir del gran  
Castigar 

missmatch 

TÈC. IND. 
EXTERIOR 

Atacar per tirar 
(fonaments) 

Atacar per tirar 
(fonaments) 

Arrossegar per 
tirar 

(fonaments) 

Esperar per 
tirar 

(fonaments) 

Frenar per tirar 
(fonaments) 

Retirar per 
trencar 

(fonaments) 

Splittar per 
finalitzar 

(fonaments) 

Fugir per 
passar 

 
Castigar des 

de fora 

Atacar per 
trencar 

(fonaments) 

Atacar per 
trencar 

(fonaments) 

Arrossegar per 
trencar 

(fonaments) 

Esperar per 
trencar 

(fonaments) 

Frenar per 
trencar 

(fonaments) 

Retirar per 
passar 

 
Passar al pop 
in (fonaments) 

 
Castigar des 

del bot 
(fonaments) 

Atacar per 
passar 

Atacar per 
passar 

Arrossegar per 
passar 

  
Passar al pop 
in (fonaments) 

 
Passar al pop 

out 
(fonaments) 

 
Castigar des 

del no-bot 
(fonaments) 

Passar al roll 
(fonaments) 

Passar al roll  
(fonaments) 

Passar al roll 
(fonaments) 

  
Passar al pop 

out 
(fonaments) 

 
Passar a 
tercers 

(fonaments) 
 

Castigar des 
de dins 

Passar al pop 
in (fonaments) 

Passar a 
tercers 

(fonaments) 

Passar al pop 
in (fonaments) 

  
Passar a 
tercers 

(fonaments) 
   

Castigar amb 
el roll 

(fonaments) 

Passar al pop 
out 

(fonaments) 
 

Passar al pop 
out 

(fonaments) 
      

Castigar amb 
tercers 

(fonaments) 

Passar a 
tercers 

(fonaments) 
 

Passar a 
tercers 

(fonaments) 
       

            

EXCEPCIÓ 
El punt de partida és que el defensor del JAP passa el bloqueig per dalt. En cas que el passi per sota, la resposta ofensiva ha de ser la de repicar fins 

aconseguir que el defensor del JAP el passi per dalt. 
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         Defenses DINS (1.2 / 1.4) 
 

INT. 
5 Mantenir + roll o pop in Pivot dorsal superior + roll o pop in 

4 Mantenir + pop out Pivot dorsal superior + pop in o out 

     

EXT. 

Atacar 

Atacar per tirar Colze 1 bot + mini pausa + tir 

Atacar per trencar 

Trencar ipsilateral 

Colze 1 bot + mini pausa + finta de recollida + bot d’atac 

Colze 1 bot + mini pausa + canvi amagant per davant + bot d’atac 

Colze 1 bot + mini pausa + canvi fuet ipsilateral + bot d’atac 

Trencar contralateral 
Colze 1 bot + mini pausa + canvi arrossegant per davant + bot d’atac 

Colze 1 bot + mini pausa + canvi per davant amb finta de sortida + bot d’atac 

Atacar per passar 

Passar al roll 
Colze 1 bot + mini pausa + passi sobre salt sobre 2 turmells (TMD) 

Colze 1 bot + mini pausa + passi sobre salt sobre 1 turmell (TMD) 

Passar al pop in Colze 1 bot + mini pausa + passi picat amb mà exterior 

Passar al pop out 
Colze 1 bot + mini pausa + passi sobre salt amb 2 mans 

Colze 1 bot + mini pausa + passi sobre salt amb 1 mà 

Passar a tercers 
Colze 1 bot + mini pausa + passi sobre salt amb 2 mans 

Colze 1 bot + mini pausa + passi sobre salt amb 1 mà 

Remolcar 

Remolcar per tirar Colze 2 (o +) bots + mini pausa + tir 

Remolcar per trencar 

Trencar ipsilateral 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + finta de recollida + bot d’atac 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + canvi amagant per davant + bot d’atac 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + canvi fuet ipsilateral + bot d’atac 

Trencar contralateral 
Colze 2 (o +) bots + mini pausa + canvi arrossegant per davant + bot d’atac 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + canvi per davant amb finta de sortida + bot d’atac 

Remolcar per passar 

Passar al roll 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + passi picat amb mà interior 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + passi sobre salt sobre 2 turmells (TMD) 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + passi sobre salt sobre 1 turmell (TMD) 

Passar a tercers 
Colze 2 (o +) bots + mini pausa + passi sobre salt amb 2 mans 

Colze 2 (o +) bots + mini pausa + passi sobre salt amb 1 mà 
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     Defenses OMBRA (1.6 / 1.8) 
 

INT. 
5 Tocar + roll Pivot ventral inferior + roll 

4 Tocar + pop in o out Pivot ventral inferior + pop in o out 

     

EXT. Arrossegar 

Arrossegar per tirar Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + tir 

Arrossegar per trencar Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + bot d’atac 

Arrossegar per 
passar 

Passar al roll 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi picat amb mà exterior 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre salt amb 2 mans 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre salt amb 1 mà 

Passar al pop in 
Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre el cap amb 2 mans 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre el cap amb 1 mà 

Passar al pop out 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre el cap amb 2 mans 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre el cap amb 1 mà 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi picat per l’esquena amb mà exterior 

Passar a tercers 
Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre el cap amb 2 mans 

Línia de triple 1 o 2 bots + [pausa] + passi sobre el cap amb 1 mà 

 

 

     Defenses PUSH (2.0) 

 

INT. 
5 

Pantallar Pivot ventral inferior + screen 
4 

    

EXT. Esperar 

Esperar per tirar Bot estàtic + pausa + [bot estàtic] + tir 

Esperar per trencar 
Trencar ipsilateral Bot estàtic + pausa + bot d’atac  

Trencar contralateral Bot estàtic + pausa + canvi arrossegant per davant + bot d’atac 
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      Defenses SHOW (2.1 / 2.2) 

 

 

INT. 
5 Desfer + pop in Pivot dorsal inferior + pop in 

4 Desfer + pop in o out Pivot dorsal inferior + pop in o out 

    

 
EXT. 

Frenar (2.1) 
Frenar per tirar Bot de frenada + pausa + bot d’atac + tir 

Frenar per trencar Bot de frenada + pausa + bot d’atac 

Retirar (2.2) 

Retirar per trencar Bot de retirada + pausa + bot d’atac 

Retirar per passar 

Passar al pop in 

Bot enrere + passi picat amb mà exterior 

Bot enrere + passi sobre el cap amb 2 mans 

Bot enrere + passi sobre el cap amb 1 mà 

Passar al pop out 

Bot de retirada + passi sobre el cap amb 2 mans 

Bot de retirada + passi sobre el cap amb 1 mà 

Bot de retirada + passi picat per l’esquena amb mà exterior 

Passar a tercers 
Bot de retirada + passi amb 1 mà 

Bot de retirada + [parada de generació] + passi amb 2 mans 

 
      Defenses FLASH (2.3) 

 

INT. 
5 

Mantenir + roll Pivot dorsal superior + roll 
4 

    

EXT. Splittar Splittar per finalitzar 

Split arrossegant Bot de bloqueig + pausa + canvi arrossegant per davant ipsilateral + bot d’atac 

Split per l’esquena Bot de bloqueig + bot de salt + canvi per l’esquena ipsilateral + bot d’atac 

Split entre cames Bot de bloqueig + bot de salt + canvi entre cames per darrere + bot d’atac 
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     Defenses TRAP (3.0) 

 
 

INT. 
5 Desfer + pop in Pivot dorsal inferior + pop in 

4 Desfer + pop in o out Pivot dorsal inferior + pop in o out 

    

EXT. Fugir Fugir per passar 

Passar al pop in 

Bot enrere + passi picat amb mà exterior 

Bot enrere + passi sobre el cap amb 2 mans 

Bot enrere + passi sobre el cap amb 1 mà 

Bot enrere + stop + pivot creuat + passi (per la finestra) 

Passar al pop out 

Bot de retirada + [bot de retirada] + passi sobre el cap amb 1 mà 

Bot de retirada + [bot de retirada] + passi sobre el cap amb 2 mans 

Bot de retirada + [bot de retirada] + passi picat per l’esquena amb mà exterior 

Passar a tercers 
Bot de retirada + [bot de retirada] + passi amb 1 mà 

Bot de retirada + [bot de retirada] + [parada de generació] + passi amb 2 mans 

 
 
     Defenses CANVI (-) 

 

INT. 
5 

Enredar + roll Pivot dorsal inferior + roll 
4 

    

EXT. Castigar 

Castigar des de fora 
Des del bot Bot de retirada + pausa + bot estàtic + pausa + 1c1 

Des del no-bot Bot de retirada + passi repeat (passar i retornar) + 1c1 

Castigar des de dins 

Amb el roll Bot de retirada + pausa + bot estàtic + pausa + passi sobre el cap amb 2 mans 

Amb tercers 
Bot de retirada + passi amb 1 mà 

Bot de retirada + passi amb 2 mans 



Fabián Téllez i Toni Pallé 

  ni Pallé      

  

Febrer de 2015. Article tècnic. 

 

 19 

4. Fase de joc col·lectiu 

Una vegada vistes les tres fases pròpies del procés d‟ensenyament-

aprenentatge del bloqueig directe des d‟una perspectiva tècnico-tàctica, convé 

saber que nosaltres, els entrenadors, també podem intervenir en el treball 

d‟aquest concepte del joc des d‟una vessant més estratègica, que acostuma a 

concretar-se en forma d‟ajustos en la diferent sistemàtica de joc dels nostres 

equips, sovint a partir de l‟scouting que tenim del rival. 

 

Així, la fase de joc col·lectiu engloba el conjunt d‟estratègies orientades a 

obtenir un determinat avantatge en les situacions de joc que es plantegen. Sota 

el prisma del fonament en qüestió que estem analitzant, el bloqueig directe 

central, existeix una multiplicitat de factors que poden incidir en el seu 

tractament tècnico-tàctic: les característiques ofensives dels nostres jugadors, 

les característiques defensives dels rivals implicats en l‟acció, els espais 

ocupats pels jugadors que no participen directament del bloqueig directe, el 

temps de possessió restant, la possible situació de bonus de faltes del rival, el 

tempteig en aquell moment, etc. 

 

D‟aquesta manera, tenint el compte que el centre de la nostra anàlisi és el 

procés d‟ensenyament-aprenentatge del bloqueig directe en funció de la 

defensa, en aquesta fase de joc col·lectiu pretenem introduir dos criteris que, 

d‟alguna manera, apunten implícitament els factors anteriorment esmentats: 

 

 Estratègies per castigar la defensa: situacions de joc col·lectiu 

orientades a castigar un determinat tipus de defensa del bloqueig directe 

central per part del rival que nosaltres, entrenadors, assumim que ens 

plantegin. 

 Estratègies per evitar la defensa: situacions de joc col·lectiu 

orientades a impedir que la defensa del bloqueig directe central que el 

rival ha plantejat a priori arribi a produir-se. 

A partir d‟aquestes consideracions, el que proposem a continuació és el recull 

d‟algunes (no totes) de les estratègies d‟ambdós tipus més utilitzades en el 

bàsquet actual 
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             Estratègies per castigar la defensa  

E 
S 
T 
R 
A 
T 
È 
G 
I 
E 
S 
 

P 
E 
R 
 

C 
A 
S 
T 
I 
G 
A 
R 

BLOQUEJAR CEC EL 
BLOQUEJADOR 

BLOQUEJAR INDIRECTE 
EL TIRADOR 

GENERAR 3 LÍNIES DE 
PASSI 

FER LA BALDUFA 
CONTINUAR ENTRE 

LÍNIES 

     

     

   

 

 

Davant defenses pujades (1.6 / 
1.8), castigar amb un cec la 

recuperació del defensor del 
BLQ 

Davant defenses pujades (1.6 / 
1.8) que ajuden amb el defensor 
veí, castigar amb un indirecte 

per al tirador  

Davant defenses pujades (1.6 / 
1.8), castigar per línia de fons 

amb l’últim home quan aquest 
no és amenaça de tir 

Davant canvi defensiu, castigar 

el petit simulant-li el bloqueig 
natural per rebloquejar-lo cap a 

l’altre costat immediatament 

Davant defenses agressives 
(2.1 / 3.0), continuar ràpidament 
en curt per castigar possibles 

ajudes 
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             Estratègies per evitar la defensa 
 

E 
S 
T 
R 
A 
T 
È 
G 
I 
E 
S 
 

P 
E 
R 
 

E 
V 
I 
T 
A 
R 

REBLOQUEJAR EL 
JUGADOR AMB PILOTA 

REORIENTAR EL 
BLOQUEIG 

BLOQUEJAR INDIRECTE 
EL BLOQUEJADOR 

JUGAR UN BLOQUEIG 
DIRECTE PREVI 

CANVIAR EL BLOQUEIG 
DIRECTE PER MÀ A MÀ 

     

     

 

  

  
Per evitar un segon push (2.0) 

en el bloqueig i obtenir un millor 
rang de tir, el JAP juga un bot 
profund i el BLQ col·loca un 

rebloqueig en diagonal 

Per evitar una defensa 

agressiva (2.1 / 3.0), el BLQ 
canvia l’orientació del bloqueig 

en el darrer moment 

Per evitar una defensa 

agressiva (2.1 / 3.0), un petit 
bloqueja prèviament el defensor 

del BLQ per tal de retardar-lo 

Per evitar una defensa 

agressiva (2.1 / 3.0), es juga un 
bloqueig directe previ en una 

zona d’influència que obligui el 
defensor del BLQ a ajudar 

Per evitar una defensa 

agressiva (2.1 / 2.3), es juga un 
mà a mà central per obligar el 

defensor del BLQ a estar per la 
pilota i ser més conservador 
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5. Glossari 

 

A continuació detallem els trets principals de cadascuna de les diferents 

tipologies defensives que hem contemplat al llarg d‟aquesta exposició: 

 

Defenses DINS: 

 Nivell defensiu: entre 1.0 i 1.5 

 Alçada màxima de la defensa: línia de tir lliure. 

 Defensor del BLQ enfonsat, amb els peus més o menys paral·lels a la 

línia de fons. 

 

Defenses OMBRA: 

 Nivell defensiu: entre 1.5 i 2.0 

 Alçada mínima de la defensa: línia de tir lliure. 

 Alçada màxima de la defensa: distància d‟un braç respecte del peu més 

proper a cistella del BLQ. 

 Defensor del BLQ en línia, amb els peus més o menys paral·lels a la 

línia de fons. 

 

Defenses PUSH: 

 Nivell defensiu: 2.0 

 Defensor del BLQ enganxat al seu par i empenyent-lo, amb el centre de 

gravetat en línia amb el peu més proper a cistella del BLQ. 

 

Defenses SHOW: 

 Nivell defensiu: 2.1 i 2.2, amb particularitats diferents. 

 Show 1 (2.1): el defensor del BLQ, amb els peus perpendiculars a 

l‟alçada del bloqueig, està en contacte permanent amb el seu par. Es 

realitza 1 passa atacant amb el braç la pilota i es recupera. 

 Show 2 (2.2): el defensor del BLQ, amb els peus perpendiculars a 

l‟alçada del bloqueig,  comença en contacte amb el seu par i el perd 
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durant l‟execució de la defensa. Es realitzen 2 passes atacant amb el 

braç la pilota i es recupera. 

 

Defenses FLASH: 

 Nivell defensiu: 2.3 

 El defensor del BLQ, amb els peus perpendiculars a l‟alçada del 

bloqueig, realitza 1 passa abans de recuperar, però sense contacte amb 

el seu par en cap moment, deixant entre mig un espai més o menys 

ampli. 

 

Defenses TRAP: 

 Nivell defensiu: 3.0 

 El defensor del BLQ, amb els peus perpendiculars a l‟alçada del 

bloqueig, salta al camí del JAP realitzant un 2c1 fins que aquest deixa 

anar la pilota (o com a norma excepcional, fins que decideix esgotar el 

bot). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


