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1. DEFINICIÓ

• Esport col·lectiu on s’enfronten

dos equips de 6 jugadors.

• L’objectiu és passar la pilota

per sobre de la xarxa al camp

contrari, amb un mínim d’1 cop

i un màxim de 3, amb la

intenció de què boti en el

camp rival o que no sigui

retornat.



2. HISTÒRIA 

• El voleibol, va ser inventat com un passatemps, creat a l’any 1895 per

William G. Morgan, director d’educació física de la Associació Cristiana

de “Jóvenes de Holyoke”, Massachusetts.

• Originàriament, s’anomenava “mintonette”, i ràpidament es va fer

popular a tot el món.

• La Federació Internacional de

Voleibol (FIVB) es va fundar a

l’any 1947.

• Els primers campionats del món

es van celebrar a l’any 1949.



3. SISTEMA DE PUNTUACIÓ

► Per anotar un punt ►Per guanyar un set

• Un set el guanya l’equip que primer

anota 25 punts amb una avantatge

de dos punts.

• En cas d’empat (24/24) el joc

continua fins que s’aconsegueix una

avantatge de dos punts.

► Per guanyar un joc

• Cal posar la pilota al terra del

camp contrari.

• Que l’equip contrari realitzi una

falta o rebi una sanció.

• Guanya el joc l’equip que aconsegueix tres sets.

• En cas d’empat 2-2, el set decisiu, (el 5é) es juga a 15 punts

amb un avantatge mínima de 2 punts.



4. SISTEMA DE ROTACIÓ

• La rotació és el canvi d’una posició de cada jugador, (l’equip que

recupera el servei), en el sentit de les agulles del rellotge.

• S’ha de realitzar abans d’executar el servei.



5. EL TERRENY DE JOC I 

MATERIAL



5.1 EL TERRENY DE JOC

• El camp és un rectangle de 18 m de

llarg per 9 m d’ample, dividit en la línia

central per una xarxa que separa els

dos equips.

• El joc també es pot desenvolupar en

l’exterior, o “zona lliure”, a condició de

que la pilota no toqui el terra ni cap

altre element.

• La zona lliure ha de ser, almenys,

d’uns 3 m.

• En competicions internacionals

s’augmenta a 5 m de les línies lateral i

8 m de les línies de fons.



5.1 EL TERRENY DE JOC

• L’espai lliure sobre la pista ha de tenir una alçada mínima de 7 m que en 

competicions internacionals puja a 12,5 m.

• A 3 m de la xarxa, una línia delimita a cada camp la zona d’atac, zona on 

es troben restringides les accions dels jugadors que es troben en aquell 

moment en tasques defensives (zagueros y líbero).



5.1 EL TERRENY DE JOC
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• En el terreny de joc de cada equip es diferencien dues parts:

- Zona d’atac (línia fins a 3 metres de la xarxa).

- Zona de defensa ( dels 3 metres fins als 9 metres).



5.2 LA XARXA

• En l’eix central del camp es situa una xarxa d’1 m de ample i 9,5 m de

llarg, amb dues bandes i dues varilles verticals que sobresurten 80 cm

sobre la línia lateral del camp.

• La part superior de la xarxa, les varilles i el propi sostre del pavelló

delimiten l’espai per el que deu passar la pilota al camp contrari.

• L’alçada superior de la

xarxa pot variar en les

diferents categories.

• En les categories

adultes, homes 2,43 m i

2,24 m dones.



5.3 LA PILOTA

• La pilota és rodona i flexible. La

seva circumferència és d’entre 65 i

67 cm i el seu pes està entre 260 –

280 g de pes.

• Pot estar feta de diferents

materials però el més utilitzat és el

cuir.



5.3 LA VESTIMENTA
DURANT EL PARTIT:

• Samarreta, pantaló curt, mitjons i sabatilles esportives.

• També és habitual portar proteccions en els genolls i colzes per frenar

sovint el contacte amb el terra.

• En el cas que hi hagi el jugador anomenat “Lliure”, aquest porta una

vestimenta de color diferent a la resta dels companys d’equip.



5.3 EL “LLIURE”

• El “Lliure” és un jugador només defensiu.

• La seva entrada al camp és per substituir jugadors atacants, generalment

molt alts i que ofereixen un baix rendiment en la recepció.

• Vesteix de color diferent a la resta de l’equip.

• No pot realitzar el servei.

• No pot bloquejar.



6. REGLAMENT BÀSIC

6.1 ACCIONS QUE POTS FER

• Tocar la pilota amb qualsevol part del cos.

• Un equip pot efectuar fins a tres tocs de pilota abans de passar-la al camp

contrari. Després d’un bloqueig defensiu, es permet uns altres 3 tocs com a

màxim.

• Jugar la pilota fins i tot fora dels límits del camp, després que l’hagi tocat un

company.

• Servir, per iniciar el joc, des de qualsevol punt darrere la línia de fons.

• És vàlid el servei, o la jugada en què la pilota passa a camp contrari, encara

que hagi tocat la xarxa.

• Les línies formen part del terreny de joc. Per tant, si la pilota hi bota al damunt,

la jugada és vàlida.



6.2 ACCIONS QUE NO POTS FER

• Efectuar dos tocs consecutius, excepte després d’haver efectuat un bloqueig,

ja que aquest no compta com a toc.

• Agafar o retenir la pilota amb les mans. Només la pots colpejar.

• Tocar la xarxa amb el cos.

• Sobrepassar totalment amb un o els dos peus la línia central del terreny de

joc.

• Variar l’ordre de rotació durant el desenvolupament d’un set.

→Totes aquestes accions se sancionen amb un punt a favor de l`equip

contrari.



6.3 QUÈ MÉS HEM DE SABER..

• Durant la realització d’un bloqueig els jugadors poden passar els braços per

damunt de la xarxa però sense tocar-la.

• Els entrenadors poden demanar dos temps morts a cada set.

• La línia forma part de dins el camp.

• La pilota és fora i per tant punt, quan aquesta toca a fora de la pista o algun

objecte o persona aliena al joc.



7. ELS ASPECTES TÈCNICS 

DEL JOC



7.1 POSICIÓ BÀSICA

• Posició d’alerta i atenció, que permeti reaccionar ràpidament.

• Cos inclinat endavant.

• Braços davant del cos.

• Peus separats; un d’ells lleugerament avançat.



7.2 PASSADA DE DITS O COL·LOCACIÓ

• Peus en direcció al lloc on vols passar la

pilota.

• Colzes flexionats i separats un 90º

aprox.

• Les mans davant el front i dits ben

oberts.

• Els polzes i índexs de les mans formen

un triangle.

• La pilota es toca amb el cap dels dits i

no amb el palmell.



7.3 PASSADA I RECEPCIÓ 

D’AVANTBRAÇOS

• Situar-se sota la pilota amb cames i tronc ben flexionats.

• Un peu una mica més avançat.

• Braços ben estirats.

• En el moment del toc, estirar cames en la direcció de la pilota



7.4 EL SERVEI

• És la posada en joc de la pilota.

• És molt important la seva execució. Un bon servei pot donar un punt

directe.

• Hi ha dos tipus: a) servei baix (per a la iniciació)

b) servei alt





7.5 EL REMAT
• És una acció ofensiva amb 4 fases:

1) Correguda: amb dues o tres passes.

2) Salt: ha de ser vertical per no tocar la xarxa.

3) Armat: posar mà darrera del cap; el colze ha de quedar enrere de

l’espatlla.

4) Colpejar: amb el palmell de la mà i pilota davant teu.



7.6 EL BLOQUEIG

• Situar-se sota la pilota amb cames i tronc ben flexionats.

• Un peu una mica més avançat.

• Braços ben estirats.



8. MODALITATS DEL 

VOLEIBOL

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fBiLJX1qbLk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fBiLJX1qbLk&feature=emb_logo


8.1 EL VOLEIBOL PLATJA

• És una variant del voleibol que es juga sobre sorra, generalment a la

platja, però també en camps d’interior artificials.

DIFERÈNCIES AMB EL VOLEIBOL PISTA:

1) La superfície de joc.

2) El nombre de components de l’equip.

1) Dos jugadors en competicions oficials.

2) Fins a quatre en tornejos populars.

3) El reglament.



8.2  VOLEIBOL ASSEGUT

• És una variant del voleibol per atletes amb situació de discapacitat.

• El joc i la tècnica és la mateixa que en el voleibol, només en els aspectes

relatius a la mobilitat dels jugadors:

– Un grau mínim de discapacitat per a tots els components de l’equip.

– Han de mantenir-se asseguts, amb la pelvis en contacte amb el terra i aixecar-

se en el moment de jugar la pilota és falta.

– El camp fa 10 m de llarg i 6 m d’ample.

– La línia d’atac s’avança a 2 m de la xarxa.

– L’altura de la xarxa és inferior: 1,15 m per homes i 1,05 per dones.

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gibULMO3xes&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gibULMO3xes&feature=emb_logo


8.3 FUTBOLEY

• És una fusió entre el voleibol i el futbol.

• Es juga principalment sobre la sorra de la platja.

• És molt popular en països com Brasil, Paraguay i Espanya.

https://www.youtube.com/watch?v=B4hySGK5kac&feature=emb_logoVideo:

https://www.youtube.com/watch?v=B4hySGK5kac&feature=emb_logo


8.4 BOSSABALL

• Es tracta d’un joc d’equip amb elements del voleibol.

• Basat en les regles del voleibol.

• Es juga sobre uns matalassos inflables i llits elàstics.

• Permet un major número de tocs i molta espectacularitat en els salts.

• Inventat a Espanya l’any 2004.

https://www.youtube.com/watch?v

=rub60ISjxcs&feature=emb_logo

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rub60ISjxcs&feature=emb_logo


9. VOLEIBOL I CONDICIÓ FÍSICA

• Per la pròpia dinàmica del joc que realitzen els jugadors de voleibol, aquest

fa que tinguin o desenvolupin unes qualitats físiques molt concretes.

Segons Bellendier (1999), estableix com a qualitats atlètiques determinants

pel rendiment del jugador de voleibol, les següents:



9.1 QUALITATS FÍSIQUES

• RESISTÈNCIA: El ser el voleibol un esport de característiques aeròbiques

– anaeròbiques – alàctiques, la base aeròbica del jugador és

imprescindible, sent els nivells de potència aeròbica y potència anaeròbica

alàctica les més determinants.

• FORÇA: És la base dels elements

tècnics bàsics del voleibol, tenint

els seus principals components en

la seva relació de força – velocitat,

és a dir potència.



9.1 QUALITATS FÍSIQUES

• VELOCITAT: Depèn exclusivament del

sistema nerviós central i sent un factor

genètic molt important a tenir en compte.

• POTÈNCIA DE SALT: És determinant pel

jugador de voleibol, podent incrementar la

qualitat tècnica de salt no més de 25 a 30%

des de les edats inicials.

• FLEXIBILITAT: És important desenvolupar-

la en edats inicials, degut a la seva capacitat

de prevenir lesions.
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