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1. PRESENTACIÓ: QUI SOM?
L'Associació Volei Platja Calella (AVPC), amb número de registre 13369 al 
Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i amb CIF 
G64901135 presenta la Segona Escola de Volei Platja per la temporada 
d'estiu 2011. 

2. JUSTIFICACIÓ: PERQUÈ UNA ESCOLA DE VOLEI PLATJA?
Enguany,  concretament  el  dissabte  dia  4  de  juny,  tindrà  lloc  la  4a 
Trobada de mini volei platja per a nens i nenes de les escoles de Calella. 
En les dues edicions anteriors l'èxit de la trobada ha estat tan alt (més 
de  200  nens  i  nenes  a  la  de  2010).  Així  doncs,  un  cop  analitzat  el 
resultat i el bon funcionament de la primera escola d'estiu, hem decidit 
donar continuïtat al projecte amb la segona escola d'estiu aquest 2011.

3. OBJECTIUS. QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
En aquest apartat parlarem dels objectius generals, o sigui què volem 
aconseguir amb aquesta Escola d'Iniciació Esportiva.
1. Fomentar la pràctica d'activitats esportives reglades durant el període 

estiuenc.
2. Donar a conèixer entre la població jove de Calella el volei platja.
3. Posar en pràctica escalfaments específics d'aquest esport.
4. Ensenyar les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat esportiva.
5. Conèixer els sistemes de joc bàsics i la normativa de joc.
6. Valorar i respectar l'entorn natural en què es desenvolupa l'activitat.
7. Adquirir els hàbits saludables relacionats amb l'esport a l'aire lliure.

4. PARTICIPANTS: A QUI VA ADREÇAT?
Les  Trobades  de  volei  platja  disputades  fins  ara  anaven  adreçades  a 
alumnes de 5è, 6è de primària i 1r i 2n de secundària de les escoles de 
Calella, però a l'Escola de Volei Platja no tanquem la porta a altres edats, 
ja que hi ha demanda de nens i nenes més petits i també de nois i noies 
de 3r i 4rt de secundària, ni tampoc a participants d'altres pobles. Així 
doncs, en cas de necessitat es crearan grups en funció de l'edat i el nivell 
tècnic.

5. CONTINGUTS: QUÈ VOLEM TREBALLAR?
L'Escola de Volei Platja serà això: una escola esportiva adreçada a l'Etapa 
d'Iniciació d'aquest esport. No es tracta d'una escola multi-esportiva, els 
inscrits a l'Escola practicaran les tècniques bàsiques d'aquest esport i les 
aplicaran en situacions de joc. Així doncs els continguts d'ensenyament-
aprenentatge són els següents:



1. Adaptació dels participants al medi en què es desenvolupa l'activitat.
1. La temperatura de la sorra.(adaptació dels peus)
2. La protecció davant del sol. (cap, pell, ulls, etc)
3. El coneixement del factor vent. 
4. La hidratació.

2. Adaptació d'habilitats motrius bàsiques a la sorra.
1. Els desplaçaments.
2. Els salts.
3. Les caigudes.

3. L'escalfament adaptat a les condicions del terreny en què es disputa.
4. Les tècniques bàsiques del volei platja.

1. Els serveis (per baix, per dalt, en salt, etc)
2. La recepció del servei (tècnica de mà baixa i mà alta)
3. La preparació de l'atac (tècnica de mà baixa i mà alta)
4. Les tècniques d'atac (l'atac en potència i l'atac fintat o tocat)
5. Les tècniques defensives (el bloqueig, la defensa, les caigudes)

5. Les modalitats de joc.
1. El 2 x 2.
2. El 3 x 3.
3. El 4 x 4.

6. El respecte entre tots els participants a l'activitat.
1. Envers el company/a.
2. Envers el monitor/a.
3. Envers el coordinador/a.
4. Envers el participant.
5. Envers els/les usuaris/es de la platja.

7. El respecte pel medi ambient,l'entorn, el material i les instal·lacions.
1. Envers la platja.
2. Envers el material esportiu i les instal·lacions.

8. Hàbits esportius i higiènics bàsics.
1. Us d'equipament esportiu adequat, pantaló i samarreta de màniga 

curta. En cas de necessitat mitjons o escarpins.
2. Bany i dutxa després de l'activitat.
3. Refrescar-se constantment per baixar la temperatura corporal
4. Us de tovallola pròpia.
5. Hidratació constant durant l'activitat.

6. ESPAI: ON PORTAREM A TERME L'ACTIVITAT?
L'activitat  es  portarà  a  terme a  la  zona de volei  platja  municipal, 
davant del Bar-restaurant “La Gàbia” i al costat de la Guingueta nº9, 
zona on es  disputen totes  les  activitats  de l'AVPC.  Disposem de 4 
camps amb les dimensions oficials, ampliable a 6 en cas de necessitat 
com és el dia de la Trobada. 

7. DATES: ELS DIES I ELS HORARIS: 
L'activitat es desenvoluparà 2 dies a la setmana, dilluns i dimecres de 
17 a 19 hores, durant els mesos de juliol i agost. L'inici serà el dilluns 
dia 4 de juliol i el darrer dia serà el 31 d'agost. Els participants es 
podran inscriure al mes de juliol, al de l'agost, o ambdós inclosos.



8. LES QUOTES I EL SISTEMA DE PAGAMENT.
L'activitat té un cost de 40 €/mensuals per esportista. El sistema 
de pagament es realitzarà a través de transferència bancària a Unnim 
(antiga Caixa Sabadell) al nº de compte 2059 0276 46 8000008306, 
indicant-hi el nom del participant i “escola de volei platja”.
Tot  i  entregar  el  full  d'inscripció  degudament  omplert,  aquesta  no 
quedarà confirmada fins el moment del pagament.

9. FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT.
En aquest apartat els volem informar del funcionament de l'activitat. Un 

cop ja coneixen totes les dades necessàries, els informem de quines són les 
obligacions  de  totes  les  parts  implicades  en  l'activitat  per  optimitzar-ne  el 
funcionament.

1. ELS PARTICIPANTS:  
1. Els esportistes inscrits cal  que portin l'equipament necessari  per 

realitzar  l'activitat:  Roba  esportiva  còmode,  preferiblement 
banyador,  tovallola,  aigua  i  sobretot  protecció  solar.  També  és 
recomanable l'ús de mitjons en cas que cremi la sorra.

2. Es podrà portar berenar. S'aconsella fruita.
3. Es demana màxima puntualitat als esportistes. Aquests s'hauran 

d'adreçar  al  monitor/a  corresponent.  L'entrenament  començarà 
quan ho indiqui l'entrenador/a o monitor/a.

4. En cas de no poder assistir a l'entrenament cal avisar al monitor/a.
5. Cal fer cas de les indicacions del monitor/a.
6. Cal  respectar  tot  el  material  del  que  es  disposa  per  realitzar 

l'activitat.
7. No es podrà sortir de la zona destinada a l'activitat ni marxar sense 

el permís dels monitors/es o en el seu cas dels coordinadors/es de 
l'activitat.

8. EN CAS D'UN MAL COMPORTAMENT S'INFORMARÀ A LA FAMÍLIA I 
SE  ES  REPETEIX  L'ACTITUT  NEGATIVA  ES  CONVIDARÀ  AL 
PARTICIPANT A ABANDONAR L'ACTIVITAT.

2. ELS MONITORS/ES:  
1. Són els primers en arribar i els darrers en marxar de la zona on es 

desenvolupa l'activitat.
2. Planificaran les sessions d'entrenament en funció del grup d'edat i 

nivell al que va adreçat.
3. Seran  els  encarregats,  juntament  amb  la  col·laboració  dels 

esportistes de preparar les instal·lacions i el material.
4. Els  monitors/es  vetllaran  per  l'assistència  i  la  puntualitat  dels 

inscrits.
5. La seva tasca és ensenyar als joves esportistes tots els continguts 

físics, tècnics i tàctics del volei platja. 
6. Vetllaran  pel  bon funcionament  de l'activitat  i  fomentaran  entre 

tots els participants el bon ambient. 
7. Tindran l'obligació d'informar als coordinadors sobre les conductes 

negatives dels esportistes.



3. ELS COORDINADORS/ES:  
1. Estaran sempre disponibles per resoldre qualsevol contingència o 

incident.
2. Planificaran la programació dels continguts a ensenyar i realitzaran 

un seguiment de l'activitat.
3. Vetllaran per mantenir el material i les instal·lacions per tal que es 

desenvolupi l'activitat sense problema.
4. Tindran  un  control  sobre  el  nombre  d'inscrits  i  seran  informats 

sobre  l'assistència,  la  puntualitat  i  el  comportament  dels 
participants.

5. Prendran  les  decisions  necessàries  per  fomentar  el  bon 
funcionament de l'activitat.

4. ELS PARES I MARES:  
1. Demanem la màxima col·laboració per part dels pares i mares per 

tal que l'activitat es desenvolupi sense problemes.
2. Caldrà informar de l'absència del seu fill/a a l'activitat.
3. Serà important conscienciar als esportistes del compliment de les 

seves obligacions i de la normativa.

10. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE.

1. En cas d'abandonar l'activitat un esportista, no es retornarà l'import 
satisfet.

2. L'acceptació  de  sol·licituds  és  per  estricte  ordre  d'inscripció  i 
pagament.

3. L'esportista no estarà inscrit fins que estigui formalitzat el pagament.
4. L'AVPC es reserva el dret de suspendre l'activitat si no s'arriba a un 

nombre mínim d'inscrits.
5. En  cas  d'inclemències  meteorològiques  que  impedeixin  el  correcte 

funcionament  de  l'activitat  es  suspendrà  la  sessió  fins  poder-se 
reiniciar. Si no es possible es suspendrà definitivament fins al proper 
dia.

6. L'AVPC disposa d'una assegurança de responsabilitat civil.
7. L'AVPC no es fa responsable dels objectes perduts pels participants.



PROGRAMACIÓ ESCOLA D'ESTIU DE VOLEI PLATJA.

1. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI  .  

El  volei  platja  es  un esport  condicionat  pel  medi  on es  desenvolupa, 
afectant tan a la tècnica com a la tàctica i  a la preparació física. Els 
principals components del medi són: la sorra, el vent i el sol.

1. La sorra  : Hem de considerar la sorra com un sòlid deformable no rígid 
o  com  un  fluid  molt  viscós.  Aquest  fet  afectarà  directament  als 
desplaçaments i  salts,  que són molt  difícils  de realitzar.  Igualment 
afectarà  la  tècnica,  forma  de  treballar  la  preparació  física  i,  per 
extensió, la tàctica.
El domini dels desplaçaments és fonamental per una bona progressió i 
aplicació tècnica. Habitualment els desplaçaments en el  volei  platja 
són endavant, deixant una mica de banda els laterals o d'esquena. 
També els salts es veuen dificultat ja que la component de la força 
vertical es dividirà en forces addicionals horitzontals que compensaran 
la deformació de la sorra.

2. El vent:   En el volei platja el vent influirà depenent de:
1. La força amb la que bufi: Aquesta variarà la trajectòria de la pilota 

a l'aire, el que dificultarà la tècnica de colpeig. Si la força del vent 
arriba  a  ser  molt  elevada,  aquest  es  converteix  en  un  gran 
impediment per la pràctica, fet que condicionarà la continuïtat o no 
de l'activitat o competició.

2. El sentit o direcció del vent: Dependrà de l'orientació que tinguin 
els camps. Aquest factor cal tenir-lo en compte, ja que afectarà la 
flotabilitat i velocitat de la pilota, variant la trajectòria.
El sentit de la direcció del vent ens farà variar el sistema de joc, ja 
que depenent d'on vingui aquest utilitzarem una o altre tècnica-
tàctica. No és el mateix tenir-lo a favor que en contra.



3. El  sol  :  Aquest  afectarà  de  forma  directe  a  la  vista,  produint  una 
momentània “ceguera” a aquells que el tinguin de cara, dificultant la 
percepció de la pilota i el posterior colpeig.
El sol afecta a nivell fisiològic de forma indirecte, ja que l'exposició 
continuada  als  raigs  del  sol  farà  que  el  cos  es  deshidrati 
precipitadament,  havent-se de subministrar  líquid  a  l'organisme de 
forma continuada, tot i no tenir sensació de sed. 
El sol fa pujar la temperatura de la sorra en ocasions pel damunt dels 
60 graus, havent de tenir  precaució amb les  possibles  llagues que 
se'ns puguin ocasionar. En cas necessari es poden utilitzar mitjons, 
peus de gat o escarpins).



2. LA TÈCNICA.  

1. El servei.  
És la forma de posar la pilota en joc colpejant-la amb una mà o braç. 
El jugador/a disposa de 8 segons després del xiulet de l'àrbitre per 
efectuar el servei, des de qualsevol punt darrera la línia de fons. 
Existeixen diferents tipus de serveis, amb varis nivells de complexitat 
en  la  seva  execució.  En  condicions  normals  aquesta  complexitat 
guarda relació directe amb la dificultat per la recepció per part de 
l'equip contrari.

1. Servei per baix  : utilitzat en iniciació.
1. Posició inicial

1. Frontal al camp.
2. Tronc lleugerament inclinat endavant.
3. Cama del costat contrari al braç de servei avançada.
4. Peus paral·lels separats a l'amplada de les espatlles.
5. Cames lleugerament flexionades.

2. Execució.
1. El  braç  executor  realitza  un moviment  cap endarrere a  la 

vegada que l'altre braç enlaire la pilota cap endavant del cos 
elevant-la a l'aire sobre la vertical fins a l'alçada del cap.

2. El braç executor torna a la posició inicial amb un balanceig 
colpejant la pilota davant del cos i en trajectòria ascendent.

3. El maluc es projecta cap endavant realitzant una extensió de 
cames acompanyant el moviment del braç.

3. Punt de contacte.
1. Amb el  puny tancat  es colpeja  la  pilota  amb la  superfície 

plana formada pel taló de la mà i el dors dels últims quatre 
dits flexionats. També es pot utilitzar amb la tècnica de la mà 
en forma de cullera.



2. Servei per dalt o de “tennis”  : Com el seu nom indica, aquest servei 
presenta una semblança formal amb el del tennis, actuant el braç 
com una raqueta. Utilitzat a tots els nivells en volei platja degut a 
la fiabilitat per dirigir-lo a una zona determinada del camp contrari.
1. Posició inicial.

1. Orientat en front el camp.
2. Cames separades a l'amplada de les espatlles.
3. Cama del costat contrari al braç executor avançada.

2. Execució.
1. La pilota es pot llençar amb una o dues mans. El llançament 

amb una mà presenta l'avantatge que el braç executor pot 
ésser armat i estar preparat abans de llençar la pilota, amb 
la  qual  cosa  el  jugador  està  més  concentrat  amb  el 
llançament i contacte de la pilota.

2. La pilota és impulsada cap a la vertical mitjançant una flexió 
de  l'avantbraç  o  senzillament  amb  les  gemes  dels  dits, 
sobrepassant  l'alçada  del  jugador  fins  en  un  metre,  si  bé 
aquesta alçada depèn del tipus de colpeig a realitzar.

3. Altres  serveis:  Servei  flotant,  servei  amb efecte,  servei  en salt, 
servei  “sputnik”,  servei  en  ganxo,  etc.  Aquests  serveis  són  per 
jugadors/es amb nivells més avançats.



2. La recepció:  
La recepció és el primer toc de l'equip davant el servei contrari, i per 
tant,  la  clau per  començar  la  jugada del  que s'anomena canvi  de 
servei.
El primer a destacar és la dificultat que pot portar la recepció davant 
un servei ràpid. En el 2x2 els jugadors/es han de repartir-se l'espai 
del seu camp (64 metres quadrats).
1. Posició inicial. Hi ha diferents tipus de recepció del servei contrari, 

però la posició inicial sempre és la mateixa.
1. Els jugadors surten d'una posició estable.
2. Cames flexionades, amb separació superior a l'amplada de les 

espatlles.
3. El  tronc  flexionat  amb  el  centre  de  gravetat  lleugerament 

avançat.
4. Fase  d'espera:  El  jugador,  per  relaxar  muscularment  els 

quàdriceps, recolza les mans sobre els genolls o agafant-se els 
pantalons. 

5. Fase d'alerta: Just en el moment previ al llançament de la pilota 
a l'aire pel servei, el receptor activa la musculatura, aixeca els 
avantbraços en posició de piràmide pel damunt de l'horitzontal i 
es prepara per rebre la pilota.

2. Tipus de recepció  :  Com ja  hem comenta n'hi  ha de diferents 
tipus, però explicarem la més bàsica i alguna variant.
1. Recepció d'avantbraços o mà baixa.  

1. Execució:
1. Es col·loquen les dues mans obertes amb els palmells cap 

amunt  formant  una  creu  i  es  tanquen  fins  als  polzes 
quedant junts i paral·lels amb els talons de les mans en 
contacte.

2. Cal mantenir els avantbraços junts i els colzes estesos. 
3. La  pilota  ha  d'ésser  colpejada  simultàniament  amb 

ambdós avantbraços per evitar la rotació del mateix per 
l'aire, el que dificultaria la passada de col·locació.

4. En cas  de ser  un servei  potent,  la  pilota  haurà de ser 
frenada mitjançant  un petit  moviment  dels  avantbraços 
cap al cos. En canvi si ve dèbil caldrà elevar els braços per 
imprimir  major  potència  a  la  pilota,  acompanyant  el 
moviment en una lleu extensió de cames i malucs.



2. Punt de contacte.
1. Cara  ventral  dels  avantbraços  en  la  seva  part  mitjana 

(evitant el colpeig amb canells o colzes). 
2. Segons  la  posició  del  cos  podem  distingir  4  tipus  de 

recepció:
1. Recepció frontal.
2. Recepció lateral.
3. Recepció de genolls i genoll en terra.
4. Recepció en planxa.



2. Recepció de mà alta, “tomahawk” o piràmide.
La recepció de mà alta és un recurs tècnic que s'executa davant 
del  servei  dirigit  cap  a  la  zona del  cap  del  receptor,  qui  no 
disposa de temps per desplaçar-se amb l'objectiu de colpejar la 
pilota de mà baixa. Es pot veure amb les següents imatges:

3. Tècniques de col·locació.  
La col·locació és el pont que enllaça la fase defensiva amb l'atac. Per 
això aquesta transició ofensiva requereix, a pesar de no comptar amb 
l'exigència del voleibol de pista, un gest que doni al nostre company 
atacant una posició de superioritat davant l'equip contrari.
El gest de la col·locació ve precedit d'un desplaçament cap al lloc on 
ha de caure la pilota de la recepció.
El jugador comença a desplaçar-se segons la concepció tàctica de la 
jugada.  En general,  podem dir  que el  jugador  que no rep serà el 
col·locador, i haurà d'arribar a la zona de col·locació (aprop i en el 
centre de la xarxa) abans que ho faci la pilota.
1. El  toc  de dits  :  La tècnica de toc  de  dits  és  la  bàsica  i  la  més 

utilitzada per  la  passada de col·locació  degut  a  l'avantatge que 
permet controlar la pilota amb les mans.
1. Posició inicial:

Comptem amb l'inconvenient  que  la  superfície  no  es  plana  i 
uniforme, provocant que sigui  més difícil  adoptar una posició 
d'equilibri.
El jugador ha d'estar “col·locat per col·locar”, és a dir, preparat 
en la posició abans de colpejar la pilota. El recolzament de peus 
es  produeix  fermament,  amb  les  cames  lleugerament  més 
separades que l'amplada dels malucs, l'esquena recte i el cos 
orientat cap a la zona de passada. Les mans es col·loquen a 
sobre i davant de la cara.

2. Desenvolupament de la tècnica.
La  pilota  és  impulsada  amb  una  explosiva  acció  de  flexió  i 
extensió  dels  dits,  com  si  es  tractés  d'un  esmorteïdor  que 
absorbeix i expulsa la pilota sense agafar-la ni subjectar-la. Els 
braços adquireixen una forma de rombe, amb els colzes oberts i 
els  palmells  de  les  mans  enfrontades  entre  sí,  dits  oberts  i 
polzes cap a la boca. Amb aquesta posició formarem un motllo 
que s'adapti a la forma de la pilota.



El colpeig s'efectua davant i damunt del cap, exclusivament amb 
les  gemes dels  dits.  Tot el  cos acompanya el  moviment.  Les 
cames realitzen un moviment similar als braços acabant amb els 
genolls estesos. D'aquesta manera aconseguirem una trajectòria 
parabòlica de la passada de col·locació, si bé la llargada del vol 
depèn, segons l'objectiu tàctic, de la posició del company i del 
tipus d'atac a realitzar.
El toc de dits exigeix un gest net i simultani per ajustar-se al 
reglament que penalitza el doble toc i l'acompanyament de la 
pilota.

2. El  toc  de  mà baixa  :  és  una  tècnica  similar  a  la  recepció,  i  és 
utilitzada per jugadors/es que eviten amb aquest gest un possible 
infracció al reglament, així no es comet falta d'acompanyament o 
dobles.  També  s'utilitza  quan  el  jugador  no  arriba  a  temps  de 
col·locar-se sota la pilota per realitzar el toc de dits, degut a un 
error en recepció.



4. El remat  .
El remat és l'acció ofensiva de la jugada, i  consisteix en passar la 
pilota al camp contrari amb l'objectiu que caigui dins dels seus límits 
sense que sigui interceptat per l'equip rival, o per què sigui tocat pel 
bloquejador contrari abans que boti (block-out). En el volei platja està 
prohibit el colpeig d'atac utilitzant la finta amb els dits, és obligatori 
colpejar la pilota per rematar.
L'impuls pel salt consta de varis passos de cursa (generalment dos) 
amb ritme i velocitat moderada i creixent. 
1. Posició inicial:

La posició inicial  pel remat és similar en tots els  casos, ja que, 
independentment  del  gest  tècnic  a  realitzar,  l'aproximació  a  la 
pilota  i  la  batuda han de ser  realitzades  de tal  manera  que el 
contrari desconegui quina d'elles haurem d'executar.
La batuda es  realitza  de manera  més  lenta  que en  el  voleibol, 
aprofitant tota la potència de salt  que ens permet la sorra. Les 
cames  es  troben  flexionades  a  90º  (posició  d'assegut)  i  tronc 
lleugerament inclinat cap endavant. Els braços parteixen estesos 
des  de  darrera  del  cos,  realitzant  un  explosiu  moviment  cap 
endavant i amunt en paral·lel que dirigeix l'impuls de les cames.
La mà del remat durant l'ascens del vol es col·loca darrera del cap 
amb el  colze aixecat a la mateixa alçada. L'altre braç es manté 
elevat  davant  del  cos  per  millorar  l'equilibri  i  compensar  el 
moviment del costat contrari del cos, i baixa de forma natural just 
abans del colpeig. El braç del remat s'estén cap a la vertical per 
contactar amb la pilota en el punt més alt possible amb el colze 
estès. 

2. Tipus de remats: Hi ha diferents tipus de remats en funció de la 
direcció de la pilota, trajectòria i moment de contacte d'aquesta.
1. Remat potent: amb trajectòria descendent i  diagonal  al  terra 

executat amb agressivitat sobre l'espai lliure.
2. Remat amagat o dirigit: en el moment de l'atac el rematador 

anticipa o endarrereix el  punt teòric  del  colpeig de pilota.  Es 
dirigeix la pilota sense potència a una zona del camp lliure.

3. Remat tocat o “touch”: Remat amb acció de canell, col·locant la 
pilota en un dels angles del camp.

4. Remat  de  ganxo:  utilitzat  quan  la  pilota  queda  endarrerida 
respecte la posició del braç i el cos de l'atacant.



5. El bloqueig:  
És la tècnica per interferir amb els braços o mans pel damunt de la 
xarxa la  trajectòria  de la  pilota  atacada per  un jugador de l'equip 
contrari. 
Es  tracta  d'una  tècnica  avançada  que  no  treballarem  en  edats 
d'iniciació.

6. La defensa:  
La defensa és la posició més esgotadora i exigent del volei platja, i 
moltes vegades la més ingrata. Es impossible cobrir tot el camp, però 
almenys el defensor tracta de cobrir el camp el major temps possible.
1. Posició inicial:

La posició bàsica és de cames flexionades i més obertes que les 
espatlles per permetre un canvi de pes amb rapidesa.
Les  mans  estan  orientades  cap  a  la  jugada  i  els  avantbraços 
paral·lels i lleugerament inclinats cap amunt. És una posició similar 
a la del porter de futbol. No és correcte estar esperant amb els 
braços en posició de recepció, és preferible està en posició de mà 
alta o a mitja alçada.

2. Desenvolupament de les tècniques:
Per defensar, es considera que la millor virtut és l'actitud, pensant 
que la pilota no caurà al  terra.  També és necessari  anticipar-se 
lleugerament a l'acció per així poder arribar a la pilota, tot i que cal 
evitar precipitar-se.
En el desplaçament, el primer pas ha de ser ampli i executat de 
forma explosiva per adquirir un impuls inicial potent.
La defensa és realitza preferiblement a dues mans o braços, només 
utilitzant les defenses a una mà quan no s'hi arribi amb dues.



3. Tipus de defensa: 
1. Defenses de mà alta: El reglament permet la defensa de mans 

altes davant d'un atac potent.

2. Defensa de mà baixa: és una acció tècnica similar a la de la 
recepció de mà baixa explicada amb anterioritat.

3. Tècniques de genoll en terra.
4. Planxes: són defenses de caiguda endavant o lateral amb fase 

aèria per arribar a pilotes que no s'hi arriba amb les tècniques 
defensives habituals.



3. LA TÀCTICA I ESTRATÈGIA.  

El volei platja és, com a esport, un joc competitiu de confrontació entre 
dos equips de dos jugadors/es. I sempre ho ha estat, ja que des dels 
seus  orígens  a  Califòrnia,  a  finals  dels  anys  vint,  el  volei  platja  de 
competició es desenvolupà en equips de parelles. En canvi, a Europa en 
els anys vuitanta el volei platja sorgeix com una modalitat d'equips de 3 
jugadors. Actualment també és molt habitual trobar torneigs de diferents 
nivells amb equips de 4. 
1. Modalitats  :

Així  doncs,  en  el  volei  platja  hi  ha  tres  modalitats  amb  diferents 
característiques:
1. De dos jugadors (2x2): màxima implicació dels dos components de 

l'equip.  Necessitat  de  domini  tècnic  de  totes  les  accions.  Gran 
exigència física.  És la única modalitat de competició reconeguda 
per la FIVb, essent olímpica des de Atlanta'96. 

2. De tres jugadors  (3x3):  un jugador/a pot especialitzar-se en la 
col·locació. Menors desplaçaments. Dos possibles rematadors, un 
bloquejador a cada rematador. És una modalitat de gran afició a 
França.

3. De  quatre  jugadors  (4x4):  màxima  especialització.  Nombroses 
combinacions d'atac. Menor exigència física. Major durada de les 
jugades. És la modalitat utilitzada per la iniciació i els debutants o 
no iniciats.



2. El 4x4  .
És la modalitat que més s'apropa al  voleibol  de pista,  el  “volei  de 
platja”, i l'esperit de joc té poc a veure amb el volei platja 2x2. És una 
modalitat  molt  versàtil,  ja  que  encaixa  amb  esquemes  d'esport 
recreatiu com en torneigs d'alta competició, en que els jugadors de 
voleibol  de  pista  s'integren  sense  gaires  adaptacions  tècniques  i 
tàctiques.
A  nivell  reglamentari,  en  els  formats  3x3  i  4x4  desapareixen  les 
restriccions al colpeig d'atac de volei platja, permetent les fintes i “toc 
de dits” en totes direccions. Es conserva l'ordre de rotació al servei, 
essent lliure la posició dels jugadors a la pista.
El format 4x4 jugat per esportistes d'alt nivell, es molt espectacular, 
doncs a la vistositat de les combinacions d'atac del voleibol s'hi suma 
el virtuosisme de les accions defensives sobre la sorra.
A nivell recreatiu, l'assimilació de zones defensives i zones d'atac es 
produeix  de  forma  molt  senzilla.  L'equip  en  recepció  adopta  una 
posició de rombe amb el col·locador en el centre de la xarxa. L'atac es 
produeix pels laterals o pel centre habitualment, tot i que també pot 
atacar el jugador que està al servei.
La defensa sense bloqueig s'estructura en dues línies de defensa: la 
del centre del camp per fintes i remats curts i la del fons per remats 
sobre aquesta línia.
A l'alta competició, la recepció sol realitzar-se amb tres jugadors, més 
o  menys  en  línia.  Si  el  servei  contrari  no  mostra  agressivitat,  la 
recepció pot alliberar un jugador per centrar-se en l'atac.

3. En el 4x4 d'iniciació  , els jugadors realitzen una rotació en el sentit 
de  les  agulles  del  rellotge  per  realitzar  el  servei.  La  posició  més 
habitual és la de forma de rombe, en que un jugador es troba a prop 
de la xarxa i en el centre per realitzar la tècnica de col·locació. Els 
altres tres jugadors es distribueixen per la recepció i la defensa i el 
posterior atac.



4. PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE DE LA TÈCNICA.  

En  qualsevol  esport  existeixen  diferents  períodes  des  de  l'inici  de  la 
pràctica esportiva fins que s'arriba a un grau determinat de perfeccionament. 
No hi ha edats concretes que determinin quan ha de començar un esport i 
quan ha de deixar-se de practicar, però sí existeixen edats òptimes per iniciar 
una activitat esportiva, i  en això ens basarem a l'hora de desenvolupar els 
plans de treball.

El programa que a continuació es presenta té les seves edats òptimes, 
però  això  no  condicionarà  en  absolut  que  tinguem  d'adaptar  aquests 
programes  en  funció  dels  diferents  nivells  dels  esportistes.  En  principi 
plantegem l'escola com una iniciació a l'esport, tot i que hi haurà participants 
que ja tindran una base de voleibol de pista que els servirà per tenir un punt 
de partida diferent. 

És necessari que l'educador conegui el millor possible les característiques 
de les edats amb les que es treballa, ja que d'això dependrà els objectius que 
ens plantegem, les estratègies d'ensenyament-aprenentatge que utilitzem, la 
selecció dels exercicis, etc.

En general podríem dir que pel desenvolupament de l'esport hi ha tres 
fases o nivells:

• FASE INICIAL.
• FASE DE PERFECCIONAMENT.
• FASE DE TECNIFICACIÓ.

La  fase  inicial  pot  incloure  aquelles  edats  en  que  està  plantejada  la 
nostra escola d'iniciació al volei platja, que serien entre els 9/10 i els 15/16 
anys.  Aquestes  edats  són  orientatives  ja  que  en  moltes  ocasions  l'edat 
biològica no coincideix amb l'edat cronològica.

1. FASE D'INICIACIÓ.  

1. Descripció:  
Podem  definir  com  a  fase  inicial  aquell  període  de  l'aprenentatge 
d'una especialitat esportiva en la que es comença a adquirir elements 
bàsics de l'esport per la seva posterior aplicació pràctica (tan física 
com tècnica, tàctica o reglamentària).
Aquesta  és  la  fase  en  que  l'esportista  entrarà  per  primer  cop  en 
contacte  amb  el  volei  platja,  essent  una  etapa  decisiva  per  que 
l'esportista tingui continuïtat en aquesta especialitat.
Sempre quan es  comença a practicar  un nou esport  sorgeixen  les 
complicacions pertinents., ja que hi ha molts elements tècnics, tàctics 
i reglamentaris que aprendre, a més de les carències físiques amb les 
que en moltes ocasions arriben els esportistes.



2. Característiques de la fase d'iniciació.  
1. Aproximadament entre els 7 i els 13 anys, que és una etapa de 

transició, que es caracteritza per ser una fase d'habilitats motrius 
específiques, és l'etapa en que s'adquireixen amb més facilitat els 
aprenentatges motrius. Cal valorar més els aprenentatges que la 
pròpia condició física. Es considera una etapa pre-esportiva.

2. Dels  14  anys  endavant,  ja  podríem  parlar  d'un  període 
d'especialització  esportiva,  en  que  s'aprenen  habilitats  motrius 
especialitzades  de  cada  esport.  Es  l'edat  en  que  s'acostuma  a 
escollir  la  disciplina  esportiva  que  tindrà  continuïtat  els  propers 
anys.

3. Pel que fa a les corbes de velocitat de creixement, respecte a la 
talla  i  al  pes,  són pràcticament  iguals  en  nens  i  nenes  fins  als 
13/14  anys  d'edat,  en  que  es  comencen  a  detectar  diferències 
notables a favor dels nens.

4. Són edats de creixement i per tant, cal tenir present evitar frenar 
aquest procés natural  amb excessiu treball,  ja que si no podem 
produir  efectes  negatius  sobre  l'individu,  com  ara  musculació 
prematura, sobrecàrregues musculars, lesions cròniques, etc. Cal 
deixar que l'organisme es desenvolupi  fins que acabi l'època de 
creixem,  i  a  partir  d'aquí  podrem  fer  treball  físic  específic 
augmentant càrregues i intensitats.

5. En aquesta fase, cal doncs, treballar la tècnica general (entre els 9 
i els 12 anys), i la tècnica específica (dels 12 als 15). També es pot 
introduir  la  preparació  física  general  en  forma  de  pre-esport, 
treballant qualitats físiques (força, resistència, velocitat, flexibilitat, 
coordinació, agilitat, etc) amb intensitats mitjanes i sempre tenint 
en compte el grau de desenvolupament dels nostres practicants.

6. La forma que cal donar a la pràctica esportiva en aquesta fase serà 
d'activitat física de caràcter lúdic no competitiu. Per tant, a l'hora 
de  realitzar  el  programa  d'entrenament  per  aquest  període 
d'iniciació hi inclourem tots aquells elements lúdics que puguem, 
sense oblidar els objectius que hem plantejat. 

7. També cal  tenir  en compte el  principi  d'individualització,  ja  que 
alguns  subjectes  aprenen  més  ràpids  que  d'altres.  Per  aquest 
motiu  s'intentarà  realitzar  els  grups  en  funció  del  nivell  dels 
inscrits.



3. Metodologia a seguir en la fase d'iniciació.  
1. En  tots  els  casos  es  tractarà  d'una  metodologia  activa,  on 

l'esportista  no  és  un  receptor  d'informació,  sinó  que  ell  mateix 
construeix el seu aprenentatge.

2. Considerem  que  bàsicament  hi  ha  tres  mètodes  per  realitzar 
ensenyaments esportius, el  que s'anomena analític (element per 
element),  sintètic  (enllaçant  i  integrant  elements)  i  global  (tots 
alhora i progressivament). 

3. Tenint en compte aquestes consideracions, en aquestes edats és 
fonamental utilitzar el mètode global, per, a mesura que avancen 
en l'aprenentatge anar-lo combinant amb el  mètode analític  per 
aprofundir en el coneixement de les tècniques i el sintètic per anar-
les enllaçant, ja que en el volei les tècniques tenen una seqüència 
lògica. Alhora podem incloure-hi conceptes bàsics del reglament i 
pensaments tàctics bàsics.

4. També cal considerar el fet de realitzar correccions tècniques sense 
ser excessivament exhaustives, deixant que l'alumne experimenti i 
millori per la pròpia experiència (assaig-error).

5. En aquestes edats es tindrà en compte el concepte pre-esport, que 
consisteix en adaptar la tècnica, la tàctica i el reglament a l'edat 
dels individus (per exemple, dimensions del terreny de joc, alçada 
de la xarxa, normes sobre el servei, etc.) Tot això queda recollit en 
un apartat del dossier en que es parla del “mini-volei platja”.

6. El joc pot ésser utilitzat com un element motivant per realitzar els 
escalfaments i així dinamitzar el grup.

7. Un dels grans avantatges del volei platja és que aquest es realitza 
en un entorn molt motivant pels esportistes, com és la platja.

4. Progressió tècnica en la fase d'iniciació.  
1. Adaptació al medi

Abans de treballar la tècnica caldrà que els nois i noies s'adaptin al 
medi  en  que  es  desenvolupa  l'activitat,  la  sorra,  ja  que 
probablement no hi estiguin acostumats.
Cal tenir en compte el tipus de sorra profunda que hi ha a la platja 
de Calella, que encara dificulta més aquesta adaptació.
Així  doncs  caldrà  introduir  jocs  en  que  hi  hagi  desplaçaments, 
canvis de ritme, de sentit i de direcció, així com salts, caigudes i 
altres  habilitats  esportives  habituals.  Els  nois  i  noies  han 
d'experimentar el contacte amb la sorra abans que el contacte amb 
la pilota.



2. Introducció de gestos tècnics.
Un cop feta l'adaptació al  medi,  caldrà presentar als esportistes 
seguint  la  metodologia  explicada  en  apartats  anteriors  alguns 
gestos tècnics, per progressivament anar incorporant situacions de 
joc i aclariments sobre el reglament. Els elements tècnics es poden 
introduir de diferents maneres però podem seguir aquest ordre.
1. El toc de dits.

1. Posició fonamental de braços i cos. Explicació del gest.
2. Exercicis individuals amb pilota.
3. Exercicis per parelles, jocs i rodes per grups.
4. Introducció del concepte de col·locació des de zones fixes.

2. El cop de mà baixa.
1. Posició fonamental. Explicació del gest tècnic.
2. Exercicis individuals i per parelles.
3. Rodes d'exercicis o situacions de joc utilitzant el toc de mà 

baixa i combinant-ho amb el de dits.
3. El servei.

1. Posició fonamental. Explicació del gest tècnic per baix.
2. Exercicis de repetició individuals.
3. Aprenentatge del servei  amb diferents situacions en funció 

del vent i el sol.
4. Introduir progressivament el servei per dalt o tennis.
5. Exercicis en que es combini el servei i la recepció del mateix.

4. El remat.
1. Sens dubte és un dels elements tècnics més motivants del 

volei platja, tot i que caldrà ser conscients de les dificultats 
de la coordinació dels moviments, i més pensant en el medi 
en que es produeix. 

2. Ensenyament de la posició fonamental i del gest tècnic.
3. Coordinació  del  salt  amb l'acció  de  remat,  primer  des  de 

parat, per progressivament introduir les dues passes.
4. Remats individuals amb auto-llançament.
5. Sèries  de  remats  amb  dues  passes  amb  previ  passe  de 

col·locació.
6. Progressivament  anar  introduint  elements  previs.  Ex: 

recepció, col·locació i remat.
5. La defensa.

1. Exercicis de continuïtat per parelles.
2. Exercicis de defensa davant remats.
3. Ensenyament  bàsic  de  tècniques  de  defensa  com  les 

caigudes, planxes, defenses de mà alta, etc.
4. Exercicis divertits amb grup, com ara “que no caigui”.



6. Situacions de joc.
1. Un cop els esportistes coneguin tots els gestos tècnics, caldrà 

introduir situacions jugades
2. Jocs  de  continuïtat  amb l'objectiu  que  la  pilota  no  caigui. 

1+1, 2+2, etc.
3. Jocs de rivalitat en què competeixen buscant que la pilota 

caigui en camp contrari i no caigui en el nostre. 2X2, 3x3, 
etc.

4. Situacions de joc més real, amb dimensions del terreny de 
joc i disposició dels jugadors més properes a la normativa.

5. Partits de diferents modalitats, 2x2, 3x3, 4x4, etc.

US ESPEREM!!
ASSOCIACIÓ VOLEI PLATJA CALELLA


