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1. Característiques del Monitor Escolar de Beisbol i Softbol.
Recorda sempre...

✓ CUIDA LA TEVA IMATGE.
✓ ELS TEUS VALORS SÓN IMPORTANTS.
✓ CONTROLA LES TEVES EMOCIONS.

A la feina has de mantenir una imatge neta i esportiva...

Alhora transmetre en tot moment valors positius com:

EL RESPECTE cap als altres (pares, entrenadors, jugadors/es, i àrbitres), l’ESPORTIVITAT (seguir les normes,
acceptar l’èxit i la derrota, aprendre dels errors), EL COMPANYERISME,L’ESFORÇ I L’AUTOSUPERACIÓ,
L’EMPATIA, LA COMPASSIÓ, LA HUMANITAT, LA SOLIDARITAT, LA HONESTEDAT, LA INTEGRITAT, LA
GENEROSITAT, L’ESPERIT DE SACRIFICI, L’ALTRUISME, L’AMBICIÓ, L’AUTOESTIMA, L’AUTONOMIA, EL
COMPROMÍS, LA DISCIPLINA, LA FORÇA DE VOLUNTAT, LA PERSEVERANÇA…

✓ ELS HI ENSENYES AMB EL TEU EXEMPLE.
✓ SIGUES COHERENT EN TOT MOMENT
L’esport és una eina educativa però no educa en valors si tu no ho dirigeixes.
✓ ETS UN EXEMPLE PER A TOTS ELLS/ES.
.

✓ ETS EL MÀXIM RESPONSABLE DEL GRUP.

1. Funcions i perfil del Monitor Escolar de Beisbol i Softbol.

FUNCIONS I PERFIL

Jugadors
• Planificar i dissenyar els objectius a curt, mitjà i llarg termini amb el nostre grup.
• Controlar l’assistència dels teus alumnes per adaptar-te a ells.
• Preocupar-se per conèixer les inquietuds dels alumnes, adaptant-se a ells.
• Dinamitzar les teves sessions; fent participar a tots/es amb el major nombre de participacions.

MANAGER

• Avaluar als teus alumnes i la teva pròpia feina.

ENTRENADOR

• Proposar millores al coordinador. Les teves idees poden ser importants i enriquidores.
• Coneixements de l'esport i la situació per la qual passa el mateix esport.

• Comportament exemplar. Som una influència positiva ... També negativa!
• Adquirir habilitats pedagògiques per ser didàctic.
• Diferenciar entre la part tècnica i l'emocional.
• Mantenir al nostre grup unit i motivat.
• Millorar el rendiment de TOTS els nostres jugadors / es.

Tutors de
Jóc

Ajudant

• Informar al coordinador o responsable de la instal·lació i dels alumnes de qualsevol incidència.

• Alta dosi de sentit comú.

Àrbitres /

Delegat/

Directiva

Altres
entrenadors

AMPA
Families

1. Funcions i perfil del Monitor Escolar de Beisbol i Softbol.
ACTUACIONS:

• Donar una atenció amable i cordial a tots els alumnes.
• Cal arribar 10 minuts abans de l’hora de l’inici de l’activitat
• Durant la sessió:
• Animar, corregir, donar instruccions clares per a realitzar una bona execució; tenint sempre en compte la
seguretat amb el material: començar amb material tou segons el nivell i edat dels alumnes i quan
comences a introduir el material dur, establir unes normes de seguretat tant amb el bat com amb la
pilota.
• Dirigir-se als nens/es pel seu nom de pila. Fer un esforç per conèixer el nom de tothom.
• Dirigir-se amb un vocabulari adequat, educat i respectuós..
• Donar orientacions envers del material esportiu, hàbits, etc.
• Aturar les queixes dels alumnes, pares i mares.
• Tenir i mantenir una bona imatge (complir amb la uniformitat).
• Respecte i establir bon tracte entre els monitors, coordinadors, responsables del centre i/o instal·lació,
mestres, pares i mares, membres de l’AMPA…
• Després de la sessió:
• Assegurar-se que tot el material està recollit i en bon estat
• Comentar amb el/la coordinador/a totes les incidències.

1. Funcions i perfil del Monitor Escolar de Beisbol i Softbol.
ACTUACIONS TÈCNIQUES:
•

Respectar els objectius marcats a la programació.

•

Es prepararà el material a utilitzar durant la sessió i recollir-lo una vegada acabada la classe.

ACTUACIONS ADMINISTRATIVES:
•

Realitzar les programacions de les sessions

•

Lliurar les llistes, correctament omplertes, per a l’elaboració dels informes i memòries, així com els documents i/o
butlletins d’avaluació dels alumnes en les dates indicades pel coordinador o responsable del centre.

•

Assistir a les reunions convocades pels coordinador. Mantenir sempre contacte amb els coordinadors i
transmetre sempre les informacions de l’activitat.

ACTUACIONS EN CAS DE SUBSTITUCIÓ:
•

Avisar al coordinador/responsable amb el màxim de temps possible.

•

Justificar la teva absència davant els coordinadors o responsables.

•

En aquelles absències en que surti un imprevist molt urgent i no puguis realitzar la sessió localitzar
immediatament al coordinador o algun superior.

1. Funcions i perfil del Monitor Escolar de Beisbol i Softbol.
PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT D’ACCIDENTS:
1er. VALORAR SI ES TRACTA D’UNA LESIÓ LLEU O GREU
•

Lesions greus: ferides amb hemorràgia abundant, pèrdua de la consciència, lipotímies, cops al cap, aturada càrdio-respiratòria,…

•

Lesions lleus: esquinços, petits cops, ferides superficials, luxacions, trencament d’un os (insuficiència motora), etc...

2a. SI ES TRACTA D’UNA LESIÓ GREU
•

El monitor/a valora la lesió.

•

Si la lesió es greu es truca al coordinador/a del centre per tal de que truqui a una ambulància

•

En cas de no localitzar al coordinador/a s’envia un/a nen/a per tal de que truquin

•

AVISAR UNA AMBULÀNCIA

•

Adreçar-los a l’ambulatori més proper

•

Cal demanar els justificants de la visita mèdica

2b. SI ES TRACTA D’UNA LESIÓ LLEU
•

ATENDRE LA PERSONA FERIDA aplicant la cura corresponent (aigua i sabó)

•

Trucar als pares per tal de que el vinguin a recollir per tal de que vagin a l’ambulatori indicant-los que aportin el justificant de la visita mèdica. Trucar per
omplir el justificant si cal.

•

Si és necessari, feu-lo traslladar amb ambulància.

•

Avisar immediatament al/la coordinador/a

2. Programació escolar
1ª SESSIÓ – MINI BEISBOL

2ª SESSIÓ - PREBEISBOL ESCOLAR

Com s’elimina

•
•

Catcher (Home)
Fly (batada a l’aire)

•
•

Trepitjant base
Fly (batada a l’aire)

Material

•
•
•

Mínim una pilota
Un bat o raqueta
Batting Tee

•
•

Mínim una pilota
Un bat

El camp

•
•
•
•
•

Pati escola
Mínim 4 bases
Màxim 8 bases
Batejen tots
Si un batejador es eliminat es quedarà a mitja base
fins on hagi estat eliminat i esperarà al següent
batejador i s’hauran d’agafar de la mà per córrer.

•
•
•
•
•
•

Pati escola
Mínim 4 bases
Màxim 8 bases
Batejen tots
Si és FLY, no s’ha de còrrer
2 jugador en una base => s'agafen de la mà i han de
correr junts.

Altres regles importants

3ª SESSIÓ - BEISBOL ESCOLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trepitjant base
Fly (batada a l’aire)
Tocant els corredors
Mínim una pilota
Un bat
Opció de guants
Un joc de bases
Pati escola
Mínim i màxim 4 bases

•
•

Batejen tots i/o 3 outs
Els batejadors i corredors hauran de córrer a risc si la
pilota va per l’aire i es agafada els corredors hauran
de tornar a la base d’on havien iniciat la cursa.
Si coincideixen dos corredor en una base hauran de
córrer de la mà.

•

Seguretat

•
•

Eliminarem al batejador que faci volar el bat. Ho evitem col·locant un cercle marcat amb guix o un aro.
Col·loquem els batejadors que esperen el seu torn a la banda contraria del batejador.

Com es puntua

•

Una volta = una carrera

2. Programació escolar

OBJECTIUS:

1.

Conèixer i practicar un esport divertit i practicat en el nostre entorn.

2.

Aplicar correctament en diferents situacions espai-temporals les habilitats motrius bàsiques
(HMB) específiques d'aquest esport (batre, llançar, rebre pilotes, córrer, lliscar).

3.

Gaudir dels jocs com a forma de plaer, recreació i pràctica saludable.

4.

Participar en els jocs i activitats proposades.

5.

Elaborar i acceptar en grup un codi de "joc net", incloent elements creatius.

6.

Respectar les normes de joc i cooperar amb els seus companys/es

7.

Mostrar respecte i valoració cap a les accions dels seus companys/es.

8.

Mostrar respecte cap al material utilitzat.

9.

Valorar i acceptar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

10. Mantenir hàbits higiènics

2. Programació escolar
CONTINGUTS:

•

Iniciació al beisbol / sófbol

•

Promoció de l'ús adequat de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l'oposició i la cooperació / oposició.

•

Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent.

•

Adequació de la postura a les necessitats motrius de forma econòmica i equilibrada.

•

Resolució de l'estructura de l'espai i del temps en accions i situacions motrius complexes.

•

Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu.

•

Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l'existència de diferències en el nivell d'habilitat.

•

Prevenció de lesions en l'activitat física, valorant la importància de l'escalfament previ, la dosificació de l'esport i la recuperació.

•

Utilització de materials i espais respectant les normes.

•

Acceptació i respecte per les normes, regles i persones que participen en el joc.

•

Elaboració i compliment d'un codi de "joc net".

•

Apreciació de l'esforç personal i col·lectiu en els diferents tipus de joc al marge de les preferències i perjudicis.

•

Valoració del joc com a mitjà de relació, de diversió i d'utilització satisfactòria del temps lliure.

2. Programació escolar
AVALUACIÓ. CRITERIS D'AVALUACIÓ:

Valorar l'esforç, la participació i el respecte cap als altres i cap a les normes de
joc. Valorar la progressió de cada alumne respecte a les HMB específiques de
l'esport, i de l'orientació espacial. Hàbits.

Criteris d'avaluació:
•

Coneix i aplica les normes del joc.

•

Participa i gaudeix de les activitats i jocs realitzats.

•

Aplica les nocions espai-temporals en el terreny de joc

•

És capaç de colpejar la pilota amb el bat al tee / en moviment.

•

És capaç de fer un llançament per sobre el cap, cap a un altre company/a.

•

És capaç de rebre una pilota amb el guant en diferents situacions.

•

Respecta les normes del joc i als seus companys / es.

•

Realitza els hàbits higiènics corresponents.

2. Programació escolar
METODOLOGIA:
•

Utilitzar diferents agrupacions en cada sessió (no en els equips de partits).

•

Deixar que els alumnes experimentin amb el material (guant, bat) dins dels jocs, abans de dirigir
els moviments.

•

Deixar que participin de l'aprenentatge de les normes esportives, canviant alguna si cal, que ells
mateixos siguin conscients de les necessitats d'aquestes normes i dels seus possibles canvis.

•

Que siguin capaços de crear cap al final de la unitat o del curs, el seu propi codi de "joc net" en
diferents jocs, deixant que facin també els equips.

ESPAI I MATERIAL:
Pots jugar en pista, terra o poliesportiu, adaptant si cal el material.
Material:
• Joc de bases, o si no, freesbees, cons, cercles ...
• Tee (suport de la pilota), o si no, mestre o alumne llancen la pilota per sota de la cintura.

• Guants, o si no, pales de mà de la platja (faciliten aprendre a agafar amb dues mans).
• Bats de escuma per pilotes toves i pilotes d'escuma o baixa pressió
* Per a l'ús escolar, es recomana utilitzar el bat de escuma i la pilota d’escuma dura.

3. Programació extraescolar

3.1 Programació extraescolar: Planificació trimestral
1er Trimestre

2n/3er Trimestre

Objectius plantejats per el trimestre:

Objectius plantejats per els trimestres:

•
•
•
•

Conèixer les normes principals de l’esport.
Descobrir la tècnica o mecànica dels fonaments a través de jocs o
activitats per a una correcta i saludable execució.
Realitzar i gaudir de les competicions entre ells/es.
Valorar les accions pròpies i les de les altres.

•
•
•
•
•

Conèixer les normes principals de l’esport.
Treballar la tècnica o mecànica dels fonaments a través de jocs o activitats
per a una correcta i saludable execució.
Entendre la dinàmica de l’esport (portar bambes i roba esportiva, sortir i
entrar corrent del camp, estar asseguts i atents a la banqueta quan toqui,
pensar què pot passar abans de que bategin...)
Realitzar i gaudir de les competicions entre elles i amb nens/es d’altres
escoles.
Valorar les accions pròpies i les de les altres.

3.1 Programació extraescolar: Planificació trimestral
1er Trimestre

2n/3er Trimestre

ACTIVITATS PREVISTES
• Jocs amb pilota i guant: 10 passades, tocar i parar, cuba, la torre, futbol-mà,
pilota perseguidora...
• Escalfament dinàmic
• Activitats per parelles o grups:
Passades amb la pilota de joc per fases o en diferents situacions.
Agafar pilotes de fly o ‘Rolling’ en diferents situacions o jocs,
• Treballar la mecànica del bat amb ‘Batting Tee’ en diferents situacions o jocs.
• Treballar la cursa de bases amb diferents jocs d’agilitat.
• Realitzar amb progressió partits de Mini Beisbol, Baseball5 o PreBeisbol

ACTIVITATS PREVISTES
• Jocs amb pilota i guant: 10 passades, tocar i parar, cuba, la torre, futbol-mà, pilota
perseguidora...
• Escalfament dinàmic
• Afegir activitats/exercicis individuals.
• Activitats per parelles o grups:
Passades amb la pilota de joc per fases o en diferents situacions.
Agafar pilotes de fly o ‘Rolling’ en diferents situacions reals de partit.
• Treballar la mecànica del bat amb pilota llançada.
• Treballar la cursa de bases en situacions reals de partit,
• Un cop assolida la progessió de les diferents modalitats de partit, realitzar partits de
Beisbol Escolar

METODOLOGIA DE TREBALL
Es començarà amb un petit escalfament que consistirà en un joc amb pilota i guant, estiraments i curses. Després, activitats o jocs que impliquin els fonaments de l’esport
(llançaments, recepcions, bateig, cursa), per parelles o col.lectives, normalment no competitives. Per últim, es farà un partit i s’afegirà una norma nova o es repassaran les que
ja tinguem.
RECURSOS I MATERIAL NECESSARI
• Guants (un per nen/a)
• Pilotes de tennis, wiflle , softbol o bèisbol softie.
• Bats de goma, pvc o goma.
• 1 batting tee + joc de bases

RECURSOS I MATERIAL NECESSARI
• Guants (un per nen/a)
• Pilotes de tennis, wiflle , softbol o bèisbol softie.
• Bats de goma, pvc o goma.
• 1 batting tee + joc de bases
• Equipament de competició: Casc de bateig, proteccions catcher, bats de metal i
uniformes.

3.2 Sessions Model - Programació extraescolar
Data:
Núm sessió: 1
Material:
Pilotes, guants, bat , bating tee, bases

Temps:
10min

Temps:
40 min

Temps:
10 min

Curs: 4° 5° 6°

ESCALFAMENT
Descripció Gràfica:

Activitat:
• Passem llista i ens coneixem.
• Expliquem com serà l’extraescolar, normes (rotllana en
arribar, no tocar el material fins que no diguem, avisar per
anar al lavabo, etz), què farem a les sessions (joc
d’escalfament, alguna competició o joc, escalfament de
braç, partit), com es munta el camp en arribar (distancies
entre bases, bancs suecs, o espai per als batejadors que
esperen).

Joc: Formar rotllana i passar-nos la pilota entre tots els
alumnes mentre ens presentem.
PART PRINCIPAL
Activitat:
• Fem un partit de Mini Beisbol amb normes molt bàsiques.
• Introduir normatives de seguretat.
TORNADA A LA CALMA
Activitat:
Reunió para reforçar conceptes i descobrir les seves inquietuds.
Recollida material

Participants: 10

3.2 Sessions Model - Programació extraescolar
Data:
Núm sessió: 2
Material:
Pilotes, guants, bat , bating tee, bases
Temps:
10min

Temps:
40 min

Temps:
10 min

Curs: 4° 5° 6°

ESCALFAMENT
Activitat:
• Passem llista
• Explicació de com es posa el guant.
• Exercici de tècnica i domini del guant. Amb el guant tancat
posar la pilota en la part exterior del guant i llançar la pilota
amunt. Quan caigui obrir el guant i recepcionar amb l’interior
del guant per tornar a llançar-la amunt immediatament.
• Explicació de com s’agafa correctament la pilota i es llança i
com es rep amb el guant.
• Llençar pilota contra la paret individualment i recepcionar-la.

Participants: 10

Descripció Gràfica:

PART PRINCIPAL
Activitat:
• Partit. Anirem afegint una norma cada dia a la llista (les que vèiem necessaries).
1. Línia de demarcació
2. Terreny vàlid (fair) i no vàlid (foul)
3. Camp interior (infield) i camp exterior (outfield)
4. Situació de bases i home
TORNADA A LA CALMA
Activitat:
Reunió para reforçar conceptes i descobrir les seves inquietuds.
Recollida material

3.2 Sessions Model - Programació extraescolar
Data:
Núm sessió: 3
Material:
Pilotes, guants, bat , bating tee, bases
Temps:
10min

Temps:
40 min

Temps:

10 min

Curs: 4° 5° 6°

ESCALFAMENT

Descripció Gràfica:
Activitat:
• Passem llista
• Joc del rellotge. Dividim el grup en dos, un es col.loca a les
posicions del quadre i l’altre a home preparat per córrer.
L’equip col.locat al quadre ha d’intentar fer el major nº de
passades possibles mentre l’equip contrari corre de “home” a
“home”, jugador per jugador (aquí podeu explicar després una
mica la tècnica de cursa). Quan tots/es han completat la cursa,
s’atura el temps, es compta el nº de passades que ha fet
l’equip contrari i s’inverteixen els papers.
• Fem quadrats (si és possible amb bases) i es van passant la
pilota, primer en un sentit, després en l’altre.
PART PRINCIPAL
Activitat:
• Partit
• Concepte de “Zona de Strike” i Pilota Bona o dolenta
TORNADA A LA CALMA
Activitat:
Reunió para reforçar conceptes i descobrir les seves inquietuds.
Recollida material

Participants: 10

3.2 Sessions Model - Programació extraescolar
Data:
Núm sessió: 4
Material:
Pilotes, guants, bat , bating tee, bases
Temps:
10min

Temps:
40 min

Temps:
10 min

Curs: 4° 5° 6°

ESCALFAMENT

Descripció Gràfica:
Activitat:
• Passem llista
• Joc de “bèisbol tennis”. Es juga en un camp de 60 x 30 m. El
camp dividit en tres parts de 20 mts. cadascuna. La part central
queda buida i els dos equips ocupen els extrems. El joc
consisteix en fer que la pilota toqui el terra de l’equip contrari.
La pilota al ésser llançada ha de fer sempre una trajectòria
ascendent. Cada vegada que toqui el terra de l’equip contrari,
l’equip que ho aconsegueix suma un punt (pilota de tennis).

PART PRINCIPAL

Activitat:
• Partit
• Concepte de corredor obligat a correr o no. Explicar com ha d’actuar la defensa

TORNADA A LA CALMA
Activitat:
Reunió para reforçar conceptes i descobrir les seves inquietuds.
Recollida material

Participants: 10

3.2 Sessions Model - Programació extraescolar
Data::
Núm sessió: 5
Material:
Pilotes, guants, bat , bating tee, bases
Temps:
10min

Temps:
40 min

Temps:
10 min

Curs: 4° 5° 6°

ESCALFAMENT
Activitat:
• Passem llista
• Pilota canadenca. Una jugadora bata i corre en direcció a un
con on ha de girar i tornar a trepitjar el “home”. La resta de
jugadores agafen la pilota i intenten tocar amb la pilota a
aquesta jugadora tenint la pilota al guant.
• Amb l’entrenador com a llançador/a, els alumnes proven de
picar fort la pilota. El entrenador va corregint les errades.
Podem fer alguna estació amb boles de plàstic o escuma (ex.
Batintí o tee, tos, treballar gir peu, doble bola, bola llançada
des de darrera, etc.)

Participants: 10

Descripció Gràfica:

PART PRINCIPAL
Activitat:
• Partit
• Moviments dels jugadors en defensiva després del bateig
TORNADA A LA CALMA
Activitat:
Reunió para reforçar conceptes i descobrir les seves inquietuds.
Recollida material

3.2 Sessions Model - Programació extraescolar
Data:
Núm sessió: 6
Material:
Pilotes, guants, bat , bating tee, bases
Temps:
10min

Temps:
40 min

Temps:
10 min

Curs: 4° 5° 6°

Participants: 10

ESCALFAMENT
Descripció Gràfica:
Activitat:
• Passem llista
• Aquesta sessió és important abans de jugar el nostre primer
partit. Expliquem com será aquell dia. L’arribada (avisar amb
notificacions escrites als pares), l’uniforme, la preparació del
material, el delegat, l’escalfament abans del partit que avui
ensenyarem, i abans de començar el partit estarem a la
banqueta preparats i atents. Podem explicar també si es
necessari que no tots podran jugar al principi,, així alguns
jugadors/es començaran a la banqueta i rotarem. Aquest dia
necesitem tenir el material necessari per a jugar: cascs, bats de
metall, pilotes softie, proteccions de catcher.
PART PRINCIPAL
Activitat:
• Partit
• Repasem nomativa que crèiem importants, amb el reglament de la normativa de Jocs Escolars de Beisbol.

TORNADA A LA CALMA
Activitat:
Reunió para reforçar conceptes i descobrir les seves inquietuds.
Recollida material

3.3 Llistat de jocs (recursos) amb pilota i guant.
Llistat de jocs
1. Les 10 passades
2. Tocar i parar en gran grup

3. Tocar i parar en grups de 3 (2 atrapen a 1 passant la bola)
4. “L’stop” per salvar has de passar la pilota als companys/es.
5. El mocador” amb pilota
6. Competició de tirs en fileres separades
7. Punteria de llançament a diferents distàncies i objectes (amb puntuació)

8. Col·locades en quadrat, canviar la direcció
9. Col·locats en rotllana que camina i a la veu de “ja” deixem caure la nostra bola per terra, l’agafarà el company de darrere.
10. Fer punteria a un lloc, quan li dones fas un pas enrere.
11. Relleus (córrer i tirar des del fons al següent company).
12. Joc: “córrer contra la bola”, 5 persones amb guant i 5 sense guant, 2 persones a cada base, i 2 al pitcher. Comencen a jugar els que porten guant, per
exemple la bola comença al pitcher. Aquest la passarà a qualsevol dels seus companys que es troben a les bases, i el corredor d’aquella base a la que ha
tirat, ha de córrer fins a la base següent abans que arribi la bola. Ex. Si li passa a la 3ºbase, el corredor que es troba a 3º haurà de córrer fins a home, abans
que el defensor de 3ª tiri a home.
13. “Trepitjo i tiro”: un defensor a cada base i una bola. El que rep la bola fa una eliminació trepitjant la base i el més ràpid possible surt de la base fent dues
passes per llançar a la següent.
14. Joc de “beisbol tennis”. Es juga en un camp de 60 x 30 m. El camp dividit en tres parts de 20 mts. cadascuna. La part central queda buida i els dos equips
ocupen els extrems. El joc consisteix en fer que la pilota toqui el terra de l’equip contrari. La pilota al ésser llançada ha de fer sempre una trajectòria
ascendent. Cada vegada que toqui el terra de l’equip contrari, l’equip que ho aconsegueix suma un punt (pilota de tenis).

15. Policies i lladres, per salvar has de passar una bola a les companyes en comptes de picar a la mà.

3.4 Llistat de jocs per batejar i córrer les bases.
Llistat de jocs:
1. Els equips es faran segons el total d’alumnes. Es poden fer dos equips, o tres, de manera que dos equips estan al camp i
un batejant. També hi ha jocs que no cal fer equips si no que els canvis són individualment.
2. El batejador ha de córrer fins a home (totes les bases). Els defensors han de fer arribar la pilota al “home” abans. Si ho
aconsegueixen canvi de batejador, si no repeteix.
3. El batejador ha de córrer fins a home (totes les bases). Els defensors han de fer trepitjar totes les bases amb la bola al
guant abans que arribi a “home” (practiques moltes passades).
4. El batejador ha de córrer fins a segona base o fins a “home”. Els defensors l’han de tocar obligatòriament per eliminar-li.
5. El ventall. Un bateja i els altres es col·loquen en forma de ventall per tot el terreny. L’objectiu dels defensors es que la
bola batejada no passi de la línia que formen. Si no passa, canvi de batejador, si passa continua el mateix.
6. Relleus a les bases. 2 equips, un a segona base i l’altre a “home”. Han de fer la volta sencera trepitjant les quatre bases, i
acabar abans que l’altre equip.
7. Relleu a les bases. 2 equips, un equip a "home" i l'altre a tercera base. L'equip de "Home" té que anar fins a primera base
i trepitjar la base i retornar cap al home, l'equip de tercera base té que anar fins a segona base i trepitjar la base i
retornar cap a tercera base.
8. Col·locarem 5 defensors al "quadre" (Pitcher, primera base, segona base, tercera base i interbase) la resta de jugadors es
dividiran en el mateix nombre de jugadors per les 4 bases, el monitor batará la pilota al defensors, si aquesta es
capturada de "Fly" els corredors que aniran sortint d'un en un, no podran avançar fins la següent base, però si la batada
és un "rolling" o la pilota de "Fly" toca el terra si avançaran fins la següent i es col·locaran a la fila de la propera base.

3.5 Llistat d’exercicis per ensenyar a batejar.
Llistat de jocs
1. Swings amb els ulls tancats.
2. Swings amb Battin Tee
3. Swings amb numero a les pilotes. Tenen que colpejar la pilota i dir el numero escrit a la pilota.

4. Swings agafant una pilota amb les mans que rellisca per una corda col·locada en diagonal i lligada pels dos extrems, estirant els braços al final i deixant
anar la pilota amb les mans.
5. Swings ràpids. Llençar varies pilotes seguides per una càrrega més ràpida.
6. Swings amb pilotes de wiffle ball.
7. Swings amb pilota llançada per l’entrenador/a.
8. Swings utilitzant un "cono" contra una “matalàs d'escuma o protecció" , exercici per parelles.
9. Swings amb una sola mà, però millorar la coordinació òcul manual
10. Swings amb un pal de escombra i pilotes de ping pong o pilotes wiffle

4 FONAMENTS TÈCNICS BÀSICS .

4.1 Ofensiva: Bateig
• El jugador a qui li toqui batejar es col·locarà en una posició respecte al “tee” que li permeti colpejar bé
a la pilota.

• Agafarà el bat de la següent manera:
• Amb la seva mà esquerra a sota i la dreta a dalt (dretans, els esquerrans al contrari)
• Mantindrà els artells (nudillos) de la mà de dalt en línia recta amb el centre de les falanges de la
mà de sota.

• Fet això, observarà els següents fonaments bàsics:
1. Sostindrà el bat amb a part final de la palma de la mà, rodejant el mànec amb els dits.
2. Mantindrà el bat sense pressió fins al moment del swing (moviment).
3. Distribuirà el pes corporal en ambdós peus i en la part anterior d’aquests.
4. La separació entre els peus equivaldrà a l’amplada de les espatlles.
El ‘Swing’ un moviment potent i continu que en la seva primera fase consisteix en un lleugeríssim
enrotllament harmònic del tronc, de les espatlles, dels malucs i dels braços sobre l’eix que constitueix la
columna vertebral, per immediatament després realitzar l’acció contra la pilota (swing) tenint present

aconseguir un bon ritme.

4.2 Defensa
• Tots els jugadors/es d’un equip han de saber agafar (fildejar) correctament les pilotes batejades,
ja siguin aquelles que van rodant (rollings) o les elevades. (flys)
• Per agafar pilotes rodades el jugador adoptarà una posició davant del batejador , amb els peus
còmodament separats, els genolls flexionats i el pes del cos recolzat en la part davantera dels
peus. Des d’aquesta posició partirà cap a la pilota, per a col·locar el guant sobre el terreny amb
els palmells de les mans de front a la bola i permetre que aquesta rodi dins del guant, sostenintla llavors amb la mà lliure.
• Per agafar pilotes elevades (flys) és necessari situar-se a sota de la pilota i esperar a que aquesta
caigui dins del guant. La posició que hem d’adoptar és elevant lleugerament el guant davant de
la nostra cara, els palmells de les mans cap amunt i els polzes units. Tan aviat caigui dins del
guant, assegurar-la amb la mà lliure.

4.3 Tècnica d’agafar i llançar
• El primer que hem de tenir en compte a l’hora de realitzar tirs a les bases és la manera
de col·locar els dits sobre la pilota, que ha de ser sempre igual.
• Els dits índex i mitjà sostenen la pilota per la part superior, separats l’un de l’altre,
mentre que el polze es recolza per la part inferior.
• La mecànica del tir més utilitzada en el joc és senzilla i consisteix en carregar el pes
sobre el peu dret (esquerra, si és esquerrà) al mateix temps que iniciem un pas en
direcció a la base que llancem, portant el braç cap enrere.
• Una vegada completat el pas, el cos inicia el moviment cap endavant amb una correcta
rotació dels malucs que imprimeixi major potencia al tir.
• En cada tir la pilota es deixa anar una mica per sobre del cap, amb el avantbraç paral·lel
al terra i amb una trajectòria descendent, gràcies al cop final del canell amb el que es
conclou l’acció de llançar.
• Una vegada la pilota hagi abandonat la mà del jugador, el nostre cos continuarà el
moviment fins que la cama de darrera s’iguali amb l’altra.
• De tots els fonaments tècnics, aquest (per ser el més utilitzat) requereix molta
atenció.

4.4 Com córrer les bases.
•

Quan el jugador hagi batejat la pilota i pugui córrer haurà de fer una ràpida arrancada.
Per a un batejador dret (la gran majoria), una bona arrancada consistirà en inclinar el seu
cos cap a la primera base i donar el primer pas amb el peu dret impulsant-se sobre
l’esquerra.

•

En les batades al quadre la forma de córrer cap a la primera base és en línia recta i per fora
de la línia de demarcació, sense disminuir la velocitat fins a trepitjar-la.

•

Si la batada ens permet avançar més d’una base, el corredor s’obrirà cap a la part exterior
de la línia de fora per a disminuir l’angle de gir. Trepitjarà la base per la seva cantonada
interior, amb qualsevol del dos peus, continuant la seva carrera fins a on permeti la
batada.

•

Quan un jugador es trobi en una base i sigui impulsat per un company/a a la base
immediata, haurà de córrer fort fins aconseguir-la, sense saltar cap a ella, doncs això li
resta velocitat.

5. ASPECTES TÉCNICS LLIGA ESCOLAR

5.1 El camp / terreny de joc

Terreny vàlid

2 base

3 base

Terreny vàlid

Base
“Home”

1 base

5.2 Line Up / Alineació Equip Lliga Escolar
Equip............ vs. Equip..........

Competició:

Camp:

Categoria:

RESERVES

DORSAL

LLICÈNCIA

5.3 Posicions defensives
L’equip a la defensa es col·locarà en el terreny de joc
segons la posició que assignarà el capità de l’equip i
disposats a eliminar als batejadors o corredors contraris.
1-Receptor “Catcher”.
2-Llançador “Pitcher”.
3-Primera base.

4-Segona base.
5-Tercera base.
6-Entre base “short stop”.
7-Exterior esquerra.
8-Exterior centre.
9-Exterior dret.

5.4 Reglament específic Lliga Escolar Beisbol
NORMATIVA
Jugadors/es per
formar un equip

Jugadors/es inscrits
a l’acta
Uniforme
de joc

Jugadors/es en el
terreny de joc

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVI
El número mínim per formar un equip serà de 11 jugadors/es.
*Les excepcions per poder formar un equip amb menys jugadors/es, hauran de passar pel Comitè Organitzador.

Màxim: 16 jugadors/es.
Mínim: 9 jugadors/es.
Tots els jugadors d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors i numerats per la part
posterior de la samarreta.
El nombre de jugadors/es per començar un partit i al terreny de joc serà de 9. Encara que és permet iniciar un partit amb un mínim de 7 jugadors.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb menys de 7 jugadors/es.
Resultat del partit:
L’equip que es queda amb menys de 7 jugadors/es se li donaran per perdudes totes les entrades que quedin fins al final del partit (inclòs l’entrada
on s’ha produït la situació), però es respectarà el resultat de les altres entrades.
• Entre bases:18,29m (Es recomana doble base a la 1ª Base)
• Home – Pitcher: 12m
• Home – Límit terreny : Mínim 45m / Màxim 65m

Terreny de joc

• Aquestes mesures son les recomanables, sempre que el terreny de joc o permeti.

• A 5 metres del Home es senyalitzarà una línia de foulball, la qual servirà per a que si la pilota batejada no
Pilota
Durada del partit

sobrepassa d’aquesta, serà considerada foulball.
• Pilota Tova ‘Soft’
• 9’ Polzades

4 Entrades completes

5.4 Reglament específic Lliga Escolar Beisbol
NORMATIVA

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVI
No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es contemplaran eles entrades extres: Es jugaran tantes entrades extra com
fagi falta per desfer l’empat. No es permet el Sistema de Tie -Break
Abans d’iniciar la 4a entrada, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 2 entrades completes.

Entrades extres
Alineació

• Estarà permès que un jugador/a substituït pugui tornar al ‘Line up’.
Substitucions

Coach Llançador

•
•
•
•
Sistema de Joc

No es permet

• En el cas de que s’hagin fet tots els canvis, davant la obligatorietat de que tots els jugadors presents a l’acta han de jugar, existiria la
possibilitat de que algun jugador es lesiones abans d’acabar el partit i que un equip quedes amb 8 jugadors al terreny de joc. En aquest cas, i
per no perdre per FORFEIT, s’autoritza a utilitzar al primer jugador substituït.
L’entrenador serà l’encarregat de llançar la pilota, i estarà obligat a llançar-la per dalt (estil un llançador de beisbol), haurà d’estar de genolls, a
una distància de 9 metres del home. Qualsevol pilota batejada que colpeja al coach-llançador serà considerada foulball, sempre que l’àrbitre no
interpreti que el coach-llançador ha fet un moviment per atrapar la pilota o que el colpeja, en aquest cas serà considerat eliminat el batejador.
L’ordre del batejadors a cada entrada s’anirà alternant, i serà el següent:
1ª entrada: del 1r al 9è batejador
2ª entrada: del 4t al 3r batejador
3ª entrada: del 7è al 6è batejador
A la 4ª, 5ª, 6ª entrada s’utilitarà el mateix ordre que a les 3 primeres entrades.
Cada batejador tindrà 3 strikes o un màxim de 5 llançaments per torn al bat. En el cas de que el batejador no aconsegueix posar
la pilota en joc en les limitacions de 3 strikes o 5 llançaments serà considerat eliminat.

•
•
•
•

Els corredors hauran de romandre sempre en contacte amb la base i només podran avançar un cop el batejador hagi batejat la
pilota
Jugar amb botes de tacs metàl·lics.
Robar bases.
Toc de pilota.
Arribar de cap a qualsevol base.

