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LA FORÇA 

 

La força és la qualitat física que ens permet vèncer una oposició o sobrecàrrega 

mitjançant una tensió muscular. Així podrem moure i arrossegar objectes, 

empènyer, llançar, aguantar, saltar, etc. 

 

Tipus de força: 

 

A) Força màxima: és la capacitat de vèncer una càrrega màxima sense tenir en 

compte el temps que utilitzem per fer-ho (halterofília, culturisme). 

B) Força resistència: és la capacitat de vèncer una càrrega mitjana durant el 

major temps possible (remar, escalada). 

C) Força explosiva: és la capacitat de vèncer una càrrega petita en el menor 

temps possible. També s’anomena potència (llançaments, salts). 

 

Qualsevol entrenament de força s’ha de fer amb molt de compte i assessorar-

se per un professional, que ens dirà la càrrega, les repeticions i la recuperació 

que hem de fer. 

A la vostra edat s’ha de treballar la força resistència, és a dir, amb poca 

càrrega i moltes repeticions. També es pot incidir, però menys,  en la força 

explosiva i haurem d’esperar fins als 18 anys per treballar la força màxima. 

 

Normes per treballar la força: 

 

 Si tens menys de 18 anys no has de carregar pesos excessius, ja que pots 

tenir lesions articulars i/o musculars, a més de limitacions en el 

creixement ossi. 

 Després d’una sessió de força és convenient realitzar uns estiraments. 

 Entre sessió i sessió d’entrenament de la força, has de fer 24 hores de 

descans. 

 Has de treballar la força progressivament, de menor a major càrrega i de 

moltes a poques repeticions.  

 

Beneficis de treballar la força: 

 

  Augmenta el gruix de les fibres musculars i per tant augmenta el volum 

muscular. Aquest fenomen s’anomena hipertròfia muscular. 

 Augment de la grandària dels tendons. 

 Augmenta la capacitat de contracció de les fibres musculars i per això la 

musculatura serà capaç de vèncer oposicions cada vegada més grans. 

 Augmenten les reserves d’energia musculars. 

 Contribueix al manteniment de la postura correcta. 
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L’HANDBOL 

Aspectes generals: 

 

 Origen: sembla que va néixer (hi ha diverses versions) a Dinamarca al 

1848 gràcies al professor d’E.F. Holser Nielsen. 

 Terreny de joc: es juga en un camp de 20 x 40 m. i amb dues porteries 

de 3 m. d’amplada per 2 m. d’altura. 

 Duració del partit: dues parts de 30 minuts. 

 Jugadors: cada equip està format per 12 jugadors, dels quals 7 són els 

que juguen a la pista  (6 jugadors de camp i un porter). 

 

Porter: jugador que defensa la porteria. 

Extrems: jugadors que és situen a prop de la línia de banda. 

Laterals: juguen al costat del central. 

Pivot: juga al centre de l’atac, d’esquena a la porteria i enmig de la 

defensa contrària. 

Central: jugador que organitza l’atac de l’equip des del centre de l’atac. 

 

 Puntuació: s’aconsegueix un gol quan la pilota traspassa del tot la línia de 

fons entre els pals de la porteria.   

 Inici del partit: previ sorteig un dels equips tria camp o realitzar el 

servei inicial. 

 Els canvis: es realitzen sense parar el joc, no hi ha límit. Es realitzen 

dins la zona de canvis, espai de 4,5 m. des del centre del terreny de joc a 

cada camp. 

 

Regles i normes bàsiques: 

 

 No es pot tocar la pilota per sota del genoll, a excepció del porter. 

 Es poden fer 3 passes abans i després de fer botar la pilota. 

 Quan agafes la pilota tens 3 segons per botar, passar o llançar. 

 Un jugador no pot trepitjar la línia de 6 m. o entrar dins l’àrea de 

porteria a excepció del porter. 

 No hi ha córner de porter, sí d’un defensor. 

 Es comet passivitat quan un equip perd el temps a l’hora de llançar a 

porteria. La senyala l’àrbitre.  
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Faltes antireglamentàries: 

 

 Falta: no es pot empentar, subjectar ni donar cops a l’adversari. 

Aquestes faltes es llancen des del mateix lloc on s’han comès. Si la falta 

s’ha fet entre les línies de 6 i 9 m. (línia de cop franc), el llançament de 

falta es fa des de la línia de 9 m. i els defenses s’han de col·locar a la línia 

de 6 metres. 

 Penal: és un llançament lliure des de 7 m. Es sanciona quan: 

- Es fa una falta antireglamentària a un adversari que té la pilota i  està 

en situació de fer gol. 

- Es defensa dins de l’àrea de porteria. 

- Es passa la pilota al porter i aquest està dins de l’àrea de porteria. 

 

Faltes antiesportives: 

 

Són faltes antireglamentàries especialment agressives o intencionades: 

 

 Amonestació: l’àrbitre mostra una targeta groga. 

 Exclusió: pot ser directa o per 2 amonestacions. El jugador és expulsat 

del camp durant 2 minuts, i el seu equip es queda durant aquest temps 

amb un jugador menys.  

 Desqualificació: pot ser directa o per l’acumulació de 3 exclusions. El 

jugador serà expulsat del partit i als 2 minuts serà reemplaçat per un 

altre jugador. 

 Expulsió: el jugador és expulsat del camp i no podrà ser reemplaçat, a 

excepció del porter, i abandonarà un altre jugador el terreny de joc. El 

seu equip es quedarà amb un jugador menys la resta del partit.  

 

Tècnica: 

 

 La passada i la recepció: els dos elements tècnics fonamentals de 

l’handbol. 

 El bot: no s’usa gaire, excepte en el contraatac. 

 El llançament: és el tir a porteria. 

 Les fintes: són moviments per intentar enganyar el jugador contrari per 

obtenir un avantatge.  
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Tàctica: 

 

Com tots els esports d’equip, les situacions del joc són dues: la defensa i l’atac. 

 

TÀCTICA D’ATAC: 

 

 Passa i va: passar i continuar. Passar la pilota a un company, desmarcar-

te i tornar-la a rebre. És la “paret” en el futbol. 

 Penetracions: introduir-se entre la defensa per realitzar un llançament a 

porteria des de la línia de 6 m.  

 Bloqueig: s’utilitza el cos per obstaculitzar el pas del defensor i així 

alliberar del marcatge un company.  

 

TÀCTICA DE DEFENSA: 

 

 Blocatge o pantalla: parar la pilota  aixecant els braços i posant les mans 

juntes a prop de la pilota quan un atacant llança a porteria. 

 Defensa individual: cada jugador es responsabilitza del marcatge d’un 

jugador atacant. 

 Defensa zonal: cada jugador es responsabilitza d’un espai o zona 

determinada del camp. 

 Defensa mixta: és una barreja de les dues defenses anteriors. 
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ORIENTACIÓ 

 

L’orientació és important per conèixer on ens trobem, i per saber escollir la 

direcció cap on volem anar. 

Al principi els mitjans naturals, com el sol, els estels, la neu, etc., eren els 

encarregats de senyalar els camins. 

Més tard va ser l’home qui senyalaria el terreny. I van aparèixer els mapes, els 

plànols, les brúixoles i fins i tot els moderns GPS per via satèl·lit. 

 

El mapa: 

 

El mapa és la representació gràfica del terreny. 

El mapa que més s’utilitza en orientació és el topogràfic. En aquests mapes es 

representa el relleu del terreny mitjançant les corbes de nivell, que són línies 

concèntriques que uneixen punts que es troben a la mateixa alçada sobre el 

nivell del mar. 

Quan les corbes de nivell es troben molt separades, representen un pendent 

suau. Si les corbes es troben molt juntes, estem davant d’un fort pendent. 

Entre dues corbes de nivell hi ha una diferència d’alçada determinada, 

anomenada equidistància, normalment és de 20 metres. 

Els elements que ens ajudaran a interpretar un mapa són: 

1. El nord: normalment la part superior del mapa és el nord. 

2. Els meridians: són les línies paral·leles nord-sud. Els 2 costats del mapa, 

també senyalen la direcció nord-sud. 

3. L’escala gràfica: ens indica la relació entre la representació gràfica del 

mapa i la distància real. 

L’escala 1:50.000 o 1/50.000, significa que un centímetre del mapa equival a 

50.000 cm en la realitat o el que és el mateix 500 metres o 0,5 kilòmetres. 

 

 Si el mapa representa una zona molt petita a gran escala es denomina 

plànol. 

 Si el mapa te a veure amb les extensions d’aigua es tracta d’una carta. 

 

4. La llegenda: espai del mapa situat en un cantó, en què s’especifica l’escala, 

l’equidistància de les corbes de nivell i on s’expliquen els signes que ajuden a la 

comprensió del mapa (pobles, ciutats, carreteres, camins, ponts, cases, tipus de 

vegetació, etc.). 
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La brúixola: 

La brúixola és un instrument que porta una agulla imantada que sempre 

assenyala el nord magnètic. Si coneixem el Nord (0º i 360º), podem saber els 

altres punts cardinals: Est (90º), Sud (180º) i Oest (270º). 

En les curses d’orientació s’utilitzen brúixoles amb una base transparent, i amb 

una part giratòria anomenada limbe. En la base trobem la fletxa de direcció i en 

limbe els graus, la fletxa nord i les línies nord-sud. 

 

 
 

Orientació del mapa amb brúixola: 

Col·loca la brúixola damunt del mapa de tal manera que les línies nord-sud del 

limbe quedin paral·leles a les línies nord-sud del mapa. 

Després gira conjuntament mapa i brúixola  fins que l’agulla magnètica (de color 

vermell), quedi alineada amb les línies nord-sud i la fletxa de direcció, i 

assenyali el Nord del mapa. 

En aquest moment el plànol ja està orientat. 

 

Orientació del mapa sense brúixola: 

 

És realitza quan les referències del terreny, reflectides en el mapa, són molt 

clares. Agafa el mapa amb les dues mans, col·loca-te’l davant i el vas girant fins 

que vegis que el mapa coincideixi amb el que veus en el paisatge. 
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Curses d’orientació: 

Són competicions contra rellotge on s’han de trobar unes balises situades en 

diferents indrets amb l’ajut d’un mapa i/o una brúixola. Guanya la cursa el 

participant que ha trobat totes les balises i arriba a la meta en el menor temps 

possible. 

Cada participant portarà un mapa de la zona, una brúixola, una targeta de 

control i un full d’informació un paper on hi ha el nom del participant, el temps 

de sortida, i on quedaran reflectides les proves d’haver passat per totes les 

balises (a cada balisa hi ha un trepant diferent amb que s’ha de foradar la 

targeta). 

 

 

Per saber cap on hem de córrer agafem la brúixola i el mapa i fem els següents 

passos: 

 

1.- Col·loquem la brúixola damunt del mapa i amb el lateral de la base unirem el 

punt on som amb el punt on es troba la balisa que volem trobar. 

2.- Girarem el limbe fins que les línies nord-sud quedin paral·leles amb les línies 

nord-sud del mapa. 

3.- Girarem el mapa fins que l’agulla magnètica coincideixi amb la fletxa nord 

del limbe. En aquest moment la fletxa de direcció ens indicarà que hem de 

seguir per trobar la balisa, i a córrer. 

 

Orientació per mitjans naturals: 

 

 Pel sol: amb la mà dreta assenyalem la sortida del sol (Est) i amb 

l’esquerra l’ocàs (Oest), el Nord estarà davant teu i el Sud a l’esquena. 

 Per l’Estel polar: primer has de trobar “el carro” l’óssa major i després 

suma 4 vegades la base del “carro” i trobaràs l’Estel polar i la seva 

projecció en l’horitzó és el Nord. 

 Per un tronc tallat: els anells de creixement més separats indiquen el 

Sud i el que estan més junts mostraran el Nord.  

 Per la neu: s’acumula més neu en la cara Nord de les muntanyes, el sol hi 

toca menys. 

 Per la molsa: la seva presència indica la cara Nord. 
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