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1. INTRODUCCIÓ

El programa Pilota a l’Escola és un programa que naix l’any 2005 des de la Conselleria
d'Educació,  Cultura  i  Esport  amb  la  fnalitat  d'introduir  la  pilota  valenciana  en  els
centres educatus de la Comunitat Valenciana i que la Federació de Pilota Valenciana,
com  a  enttat  pública  reconeguda  ofcialment  per  promocionar  el  nostre  esport,
s'encarrega  d’aplicar-lo,  coordinant  i  organitzant  les  diferents  actvitats  sota  la
col·laboració i supervisió del departament de Coordinació de Pilota Valenciana de la
DGE.

Per al curs 2018-19, es reprén el funcionament del programa. Els destnataris en aquest
curs seran: 4t curs, en primària i 1r i 2n d’ESO, en secundària.

Per a dur a terme satsfacttriament el  programa, la Conselleria considera necessari
dotar als centres d’un dossier informatu per al departament d’educació fsica amb els
objectus i actvitats a complir i realitzar.

Els objectus més bàsics, són per tant, aquells que necessita un alumne que està en la
fase  d’iniciació  a  la  pilota  valenciana,  indistntament  de  la  modalitat  que  vaja  a
practcar. El mateix es farà amb el mestre, ja que per a molts d’ells i elles, serà el primer
contacte directe amb la pilota valenciana.

Des de la Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport i la Federació de Pilota
Valenciana es vol que totes les escoles tnguen les mateixes directrius i les mateixes
bases per tal de difondre el nostre esport a les escoles i insttuts. 

Seguint en la línia de l’any passat, des de la Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura
i  Esport,  conjuntament  amb  la  Federació,  hem considerat  oportú  que  es  feren  les
màximes sessions de pilota als centres per tal de donar a conéixer el que és la pilota
valenciana i les seues modalitats en tots els racons de la nostra Comunitat.

L’estmació per a enguany és augmentar i aplegar a tots els centres que han sol·licitat el
programa,  es  farà  una  sessió  de  pilota  en  489  centres  educatus  de  primària  i  37
centres educatus de secundària.

Sense dubte, aquesta edició de pilota a l’escola farà que coneguen el nostre esport a
milers d’alumnes de primària i secundària de la mà sempre dels millors professionals
que ha donat el nostre esport, sempre acompanyats dels tècnics de la Federació de
Pilota Valenciana. Ells seran els encarregats de transmetre als nostres alumnes tots els
valors de la pilota.

Així,  el  que  pretenem  és  que  els  docents  incloguen  la  pilota  dins  de  la  seua
programació d’aula.
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 2018-2019

2.1. Objectius generals

● Ensenyar al nostre alumnat l'esport nacional dels valencians

● Transmetre  al  professorat  dels  centres  educatus  les  possibilitats  educatves,
socials i culturals de l'esport de la pilota valenciana:

- Valors: el pacte, noblesa (esport de cavallers), bonhomia (compartr vestdor i
material  de  joc),  honradesa (alçar  el  braç  quan es  juga  de roí  o  et  pega damunt),
patrimoni  cultural  (arquitecttnic,  esculttric  i  pinttric),  sociolingüístcs  (vocabulari
específc, frases fetes), etc.

- Habilitats motrius mitjançant la pràctca esportva de la pilota valenciana.

2.2. Objectius específcs

● Transferir de forma real la pilota valenciana a les escoles.

● Crear  una  vinculació  i  coordinació  real  entre  els  centres  educatus,  els
ajuntaments i els clubs de pilota valenciana.

● Fer  possible  que  l'alumnat  conega  tècnics  federatus  i  jugadors  de  pilota
valenciana de reconeguda carrera professional. 

● Fer possible que el professorat d'EF i el seu alumnat coneguen els membres del
club del municipi, especialment, els monitors de l'escola de pilota.

● Preparar el professorat d'EF per poder dur a terme la sessió de Pilota a l'Escola
en les condicions necessàries d'èxit.

● Conéixer les modalitats més signifcatves de la pilota valenciana i concretar en
la modalitat més practcada en la seua comarca.

● Familiaritzar-se amb els aspectes bàsics de la pilota valenciana:

- Normatva
- Colps bàsics 
- Tanteig (15-30-VAL-JOC)
- Posicions de joc (REST-MITGER-PUNTER)
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3. SESSIÓ PER A DOCENTS

S’inicia un nou curs PILOTAIRE que començarà amb les sessions preparattries per als
mestres i amb l’entrega del material oportú perquè puguen conéixer tot el que envolta
el món de la pilota.

La inscripció a la sessió es realitzarà mitjançant el formulari d’inscripció que es troba al
portal  web  del  programa  PILOTA  A  L’ESCOLA.  En  aquest  es  facilitaran  les  dades
personals i s’indicarà la seu que prefereixen, segons el calendari establit:

5 de novembre: Benicarló i Agost
7 de novembre: Castelló i Benidorm
9 de novembre: Elx i Pelai
12 de novembre: Pedreguer i Pelai
14 de novembre: Pelai i Oliva
16 de novembre: Alzira i Massalfassar

Les sessions es conformen de la següent estructura i horari:

9:30 – 10:15 Introducció general
10:15 – 10:45 Novetats del programa 2018-2019
10:45 – 11:30 Taller d’equipament de les mans.
11:30 – 12:00 Simulació dels rols en una partda de pilota.
12:00 – 13:00 Posada en comú de l’experiència.  

Aquells  docents  que  partcipen per  primera  vegada  en  el  programa assistran  a  la
Introducció  general per  conéixer  els  aspectes  bàsics:  objectus,  contnguts,
funcionament, etc.

A  contnuació,  s’afegiran  la  resta  de  mestres  que  partcipen  en  el  programa  per
informar-se de les novetats.

Tot  seguit  es  passarà  al  taller  d’equipació  de  les  mans  i  es  repassaran  diferents
exemples  de  proteccions  per  aprendre  a  discriminar  detalls  que  poden  fer  perdre
qualitat al guant. Durant el taller s’aproftarà per a explicar la següent actvitat.

La partda de pilota amb simulació de rols pretén involucrar a tots els mestres, fent-los
viure  l’experiència  d’organitzar,  desenvolupar  i  analitzar  un  encontre  de  pilota.  Es
compondrà dels següents rols:

- Pilotaires que faran l’exhibició.

- Home bo: presentador de la partda, el que farà la «reballà», el del dau i el del rest.

- Marcador.
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-  Entrenadores  i  entrenadors  de  l’equip  roig  i  de  l’equip  blau.  Aquestes  i  aquests
s’encarregaran d’analitzar les jugades ofensives i defensives, a més de comptabilitzar
els colps més freqüents.

- Periodistes: entrevista prèvia, entrevista posterior i crtnica de la partda, tenint en
compte els valors que hi hagen aparegut, els aspectes tàctcs, psicoltgics i fsics.

Finalment, es farà una posada en comú moderada pels tècnics encarregats de dur a
terme la sessió.
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4. OBJECTIUS A TREBALLAR ALS CENTRES EDUCATIUS

❖ Aprendre a crear el seu propi material per a la pràctca de la pilota valenciana.
Tots els alumnes han de tndre feta una pilota de paper de diari enrotllada amb cinta
adhesiva.
- Podrem crear una pilota més elaborada seguint aquest enllaç:
https://youtu.be/UzQuuEMRhE1Qu o cercant a YOUTUBE: “Com fer una pilota per a jugar
a pilota valenciana”
❖ Aprendre  a  protegir-se  ambdues  mans  amb  les  seues  prtpies  proteccions.
Protegir-se els dits i les mans per a poder jugar a pilota. (ANNEX I)
❖ Cercar  informació  del  jugador  professional  que  partciparà  en  la  sessió  i
preparar-ne l’entrevista.
❖ Conéixer quines  són les modalitats  de pilota valenciana,  quines són les  que
juguen els professionals i els seus espais de joc.
❖ Conéixer quines són les modalitats que més es practquen a la seua comarca o
al seu poble.
❖ Elaborar un recull de premsa sobre pilota valenciana per part l’alumnat.

 Mitjans de comunicació:
-  Escrits:  Pilotaviu,  Levante  EMV,  Las  Provincias,  Superdeporte,  Canfali,  La

Marina Plaza, etc. 
- Programes de ràdio: Colp a Colp, El Joc del Poble, Pilota al Dia, Val i Trenta,

Ràdio Pego, Ràdio S. Vicent.
- Televisió: À Punt

 Llocs  web:  www.pilotaescola.gva.es/ca,  funpival.com,  pilotavalenciana.com,
escoladepilota.com,museupilota.com.  www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/pilota-
valenciana

CONDICIONS MÍNIMES A COMPLIR ABANS DE LA SESSIÓ:

- Pilota de paper feta, una per cada alumne.

- Proteccions fetes per a les dues mans.

- Entrevista elaborada (Alumne Periodista) amb les seues preguntes pertnents.

- Recull de premsa sobre pilota valenciana elaborat per cada alumne.

- Introducció de la pilota valenciana en la programació d’EF.

- Coneixement per part de l’alumnat dels aspectes bàsics de la pilota valenciana:
posicions, normatva general, nocions generals sobre la modalitat de RASPALL.

- Emplenar el QuÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ al fnal de la sessió.

En el punt 12 d’aquest dossier, disposeu d’una sèrie d’enllaços per tal que els alumnes
puguen traure informació actual o histtrica de la pilota.  

A més, aquest dossier inclou una relació de les escoles de pilota més properes al vostre
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centre, per tal que, en cas de necessitar alguna informació o contnuar la formació de
l’alumnat fora del centre, tngueu la possibilitat de contactar amb els responsables.

En  aquest  dossier  teniu  a  l’abast  una  sèrie  d'exercicis  i  jocs  d’iniciació  a  la  pilota
valenciana per tal que l’alumnat puga haver tngut experiència de pilota abans de la
sessió de Pilota a l’Escola. 
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5. NOCIONS BÀSIQUES SOBRE LA PILOTA VALENCIANA

HISTÒRIA

L’ANTIGUITAT

Esports de pilota n'hi ha hagut des de fa molts anys. A Europa es té constància des de
l’Antga  Grècia  gràcies  a  la  troballa  d’un  fris  anomenat  Fenninde. En  aquest  es
representa  el  que  s’intueix  com  una  partda  a  la  modalitat  de  ratlles.  Donada  la
semblança a les modalitats practcades als territoris europeus com Flandes, Picardia,
Frísia, Piemont, Toscana o ací, fa pensar en un origen comú.

A la Xina o a l'Amèrica precolombina també s’han practcat jocs de pilota, pert les
seues descripcions són més manifestacions religioses que esportves o no tenen una
relació directa amb la pilota valenciana. 

EDAT MITJANA

Desde Grècia fns al s. XII, existeixen poques referències histtriques envers la pilota a
Europa. És a l’entrada d’aquest segle quan ens retrobem amb la histtria de la pilota,
fonamentalment a l'antc regne de França. Aquest joc adquireix una gran popularitat
prenent com a denominació  Jeu de paume (joc de palma).  Aquest joc era jugat als
carrers, pert també en recintes tancats (tripots) dividits per una xarxa, per sobre la
qual havia de passar la pilota. Tenia altres aspectes en comú amb la pilota valenciana,
per exemple que es colpejava amb la mà nua i la puntuació era molt pareguda a la
valenciana. L'any 1292 hi havia a París 13 tallers de fabricació de pilotes, de manera
que queda palesa la seua popularitat.

Al segle XVI, Joan Lluís Vives compara en els seus Diàlegs les maneres de jugar a pilota
de França i de l’antc Regne de València. Acaba concloent que, malgrat lleus diferències,
les regles eren les mateixes.

A la Corona d'Aragó, va ser un joc molt popular practcat per membres de la noblesa i
fns i  tot reis. Per exemple, en 1305, l’humanista  Arnau de Vilanova aconsellà al rei
Jaume II la pràctca de pilota pels benefcis que tenia sobre la seua salut. Si bé, aquest
èxit va ser motu de prohibicions, per exemple, l'any 1391 a la ciutat de València i a
altres poblacions, per a evitar confictes (abandonament del lloc de treball, blasfèmies,
entrebancs als vianants, excés d'apostes) entre els jugadors es va arribar a prohibir la
seua pràctca en els carrers. La classe noble, per distngir-se de la classe popular va
començar a construir recintes tancats (trinquets) i a mitjan segle XVI hi ha censats a
València 13 trinquets.

En el segle següent i tot i les constants prohibicions, les classes populars contnuaren
practcant la  pilota, i les classes acabalades l'abandonaren (fóra per diferenciar-se'n,
fóra per passar a esports de nova pràctca com el tenis). La pilota a mà va ser doncs, un
esport menystngut i dominat per les apostes i els desafaments locals.
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ÈPOCA MODERNA

Durant el segle XIX es produeix un gran auge de la pilota valenciana. Es multplica la
construcció de trinquets per tota la geografa valenciana. Els peritdics del Cap i casal
comencen a  oferir  crtniques  de  partdes,  majoritàriament  als  trinquets  com el  de
Pelaio (1868), pert també al carrer.

Pert la vertadera revolució la provocà El Nel de Murla el 1902. Col·locà una corda de
vora 2 m d'altura al mig d'un trinquet i va inventar la modalitat de l'Escala i corda. Fins
aleshores als trinquets es jugava com al carrer, a ratlles. Al seu torn, conseqüència de la
Guerra de Successió, la noblesa va abandonar l’esport per culpa de la tendència a mirar
i imitar allt que hi ha fora de les mateixes terres, com ara castellanitzar-se.

A partr dels anys 60, a causa de la conjuntura, comença la decadència pel que fa a la
popularitat d’aquest esport: desaparició de trinquets, limitacions i prohibicions dutes a
terme per les polítques franquistes, aparició de l’automtbil que transita constantment
pels  carrers  i  ocupa  espai  en  aquests,  auge  dels  diferents  esports  considerats
“majoritaris”, etc.; deixen a l’ombra la Pilota Valenciana. 

EN L’ACTUALITAT

Els anys 70 i  80, en aquell moment de decadència i mancança d’al·licients, la pilota
torna a ressorgir, i es pot dir que és gràcies a un pilotaire, el Genovés I, el carisma del
qual atrau nombrosos afcionats i els retorna al trinquet.

El  1985,  naix  la  Federació de  Pilota  Valenciana.  La  pilota  deixa  de  ser  un  joc  per
convertr-se en un esport insttucionalitzat. Totes les modalitats de la pilota comencen
a promoure’s amb l'organització de nombroses competcions que comencen a formar
part del calendari ofcial.

Es publica l’Ordre de 2 de març de 2000 que promou la construcció d’instal·lacions
específques  de  pilota  valenciana  en  col·legis  i  insttuts  de  nova  planta,  d’aquesta
manera comença a introduir-se la pilota als nostres centres educatus.

L'any 2005 comença el projecte d'innovació educatva Pilota a l'Escola amb l'objectu
de difondre l'esport de la pilota valenciana.

El 2010 s'inaugurà una primera fase de la Ciutat de la Pilota a Montcada (Horta Nord)
amb un espectacular trinquet amb parets de color blau, ús de vidre en els paraments
frontals i un lateral, i amb capacitat per a 1.500 espectadors. Aquesta modernització es
va fer amb la intenció de facilitar les transmissions televisives.

MODALITATS DE LA PILOTA VALENCIANA

Tot i que es coneixen fns a 19 modalitats de pilota valenciana, hi ha 6 d’ofcials:
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■ ESCALA I CORDA

La modalitat més prestgiosa que, junt amb el raspall, es practca professionalment.

Es  juga dins del  trinquet,  amb pilota de vaqueta.  Es  poden enfrontar  dos jugadors
individualment o dos equips. Compta amb una corda divistria per sobre de la qual, els
dos equips colpegen la pilota alternatvament amb la mà. Quuan un dels dos equips no
aconsegueix passar la pilota per sobre la corda serà quinze per a l’adversari.

Cada joc consta de quatre quinzes (15, 30, Val, i joc) i suposa 5 tantos per a l’equip que
l’ha aconseguit. Durant un joc, quan hi ha un empat a 15 s'anomena quinzens, l'empat
a 30 s'anomena a dos. En cas que un equip tnga Val, si l’altre aconsegueix igualar-lo, li
resta un quinze i passen a estar a dos. Quuan un té Val i aconsegueix un quinze, guanya
el joc i suma 5 tantos. La partda es juga a 60 tantos.

El  quinze comença quan el  feridor colpeja la pilota cap al  dau i el jugador del dau de
l’altre equip, la torna de bo (per dalt corda). A partr d’ahí, aniran tornant-se la pilota
mútuament, colpejant-la a l'aire (sense que faça cap bot a terra) o al primer bot, fns
que un dels dos equips siga incapaç de tornar-la i perda el quinze, o es cometa falta.

Es comet una falta quan:
- La pilota pega dos bots.
- La pilota passa per sota la corda, o la toca.
- El jugador la toque dues vegades seguides. 
- El feridor no colpege la paret per sobre la línia, no bote una vegada mínim a
l’escala o no caiga dins del dau.

Hi ha també una manera de fer quinze directe, és la més cobejada pels jugadors per ser
la més fàcil per a ells i consisteix a llançar la pilota a la galeria o a la llotgeta de dalt del
trinquet sense que torne a la pista de joc. Atés que per als jugadors professionals és tan
fàcil, hi ha partdes i competcions que fan esment específc a la validesa d’aquest si les
galeries són prohibides o permeses. Una partda tndrà les galeries prohibides quan
tota pilota que arribe a la galeria o a la llotgeta de dalt, d'aquesta manera es penalitza
els jugadors que no busquen guanyar els quinzes d'una manera espectacular. En canvi,
les galeries permeses és la manera normal en les partdes entre afeccionats (perquè no
els  és  fàcil  d'aconseguir)  i  en competcions  del  mà a  mà (com el trofeu Individual
President de la Generalitat), per a compensar l'esforç que suposa jugar una persona
sola.

■ RASPALL

També  anomenada  raspot o  raspallot,  és  una  modalitat  de  joc  directe  que  es
caracteritza pel fet que no hi ha límit de bots. S'entén per les comarques situades al
sud del riu Xúquer, com poden ser la Vall d'Albaida, la Safor, la Costera, la Marina Alta
o la Marina Baixa, encara que també és popular en la Ribera Baixa.
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Es pot jugar al trinquet i  al carrer. La diferencia en el reglament, ve donada per les
característques del terreny de joc. Al trinquet no hi ha línia de falta que obliga al fet
que bote la pilota abans d’ultrapassar aquesta en la treta, en canvi al carrer sí. Aquesta
modalitat  és  l'única,  juntament amb la  d'Escala i  corda,  que compta amb jugadors
professionals. També és l’única que té un colp que es diu raspada i consisteix a colpejar
la pilota quan aquesta va rodant per terra, per tant la punta dels dits rasparà el terra.

Existeixen  competcions  individuals,  pert  normalment  es  juga  per  equips  de  2  o  3
jugadors. Es compta igual que a escala i corda, pert amb una durada diferent, ja que al
trinquet les partdes es juguen a 25 tantos i al carrer a 40.

Es disposen els dos equips enfrontats i juguen intercanviant colps de pilota. L’objectu
és colpejar el parament de fons (al trinquet) o ultrapassar la línia de quinze (al carrer)
de  l’equip  contrari.  Per  iniciar  el  quinze,  el  jugador  més  endarrerit  en  un  extrem
predeterminat de la canxa, efectua el traure. Aquest es fa botant la pilota, dins del dau
(trinquet) o darrere la línia del traure (carrer), i colpejant-la de cara a l’equip contrari.

En aquesta modalitat no importa si la pilota va rodant o pega diversos bots, ara bé, al
trinquet, si la pilota rebota al parament de fons, s'ha de tornar al primer bot (si no
n'havia pegat cap) o a l'aire (si ja havia botat). Una altra peculiaritat del trinquet és que
si la pilota colpeja a l’escala on està el públic, aquesta es considera que està parada.
Aleshores un jugador l’ha d’agafar i col·locar enmig del trinquet, a l’altura on el mtbil
ha eixit del terreny de joc, i raspar-la.

■ FRONTÓ

Una modalitat  de  joc  indirecte on s’enfronten dos  jugadors  o equips  que colpegen
alternatvament  la  pilota  fent-la  impactar  en  el  frontss per  damunt  d’una  línia
dibuixada a uns 90 cm del terra. El bot posterior al rebot en el fronts ha de ser dins
dels límits de la pista. Es juga a 41 punts, sumant-se d’1 en 1.

Cada punt s’inicia amb la treta d’un jugador que consisteix a colpejar la pilota abans de
la línia de traure, que aquesta rebote al fronts i faça un bot entre les línies de falta i de
passa. La pilota utlitzada és l’anomenada de tec.

■ RATLLES

La modalitat de joc directe més antga d’aquest esport. Es juga al carrer, amb pilota de
badana, on s’enfronten dos equips de 4 o 5 jugadors. Guanya qui aconsegueix 10 jocs,
comptant-los de 1 en 1.

Llargues i palma

El quinze s’inicia amb una treta (a llargues és lliure, a palma només es pot efectuar de
palma) efectuada pel traures que és el jugador més endarrerit de tots, des d’una línia
marcada a un extrem del carrer. Si la pilota ultrapassa la  faltas es desenvolupa el joc
intercanviat  colps  fns  que  la  pilota  done  més  de  dos  bots  i  un  jugador  la  pare,
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aleshores es marca una  ratlla a eixa altura del  carrer. Es poden marcar fns a dues
ratlles, o una, en cas que un dels dos equips tnga Val. Eixes ratlles caldrà jugar-se-les
posteriorment i, per guanyar-les, un equip ha d’aconseguir que la pilota reste al costat
oposat al seu. Els equips canvien d’extrem de la pista cada vegada que es fan dues
ratlles o en cas que se’n faça una i el marcador indique que un d’ells té Val. 

Altres formes d’aconseguir un quinze poden ser:
- Ultrapassant les línies de quinze, que són les línies que delimiten els extrems de
la pista.
- En cas que un equip penge la pilota a una altura on l’equip contrari no puga
accedir alçant el braç.

Perxa

El desenvolupament és igual que el de llargues i palma, pert es diferencia en la forma
d’iniciar el joc. En un extrem del carrer hi ha el bot, que és un rectangle dibuixat a terra.
Sobre la línia que limita l’inici d’aquest rectangle hi ha  la perxa, a una altura d’uns 3
metres. El joc comença amb la ferida del feridors jugador que té eixa funció, que ha de
passar la pilota per sobre la  perxa i  que bote dins del  bot. A contnuació, ha de ser
colpejada per l’equip contrari. És aleshores quan es desenvolupa com en les modalitats
anteriors.

■ GALOTXA

Modalitat de pilota que tradicionalment s’ha jugat exclusivament al carrer, natural o
artfcial, encara que actualment també hi ha la versió al trinquet.

S’enfronten dos equips de tres jugadors que poden incloure un feridor. Aquest últm és
l’encarregat d’iniciar  el  quinze ferint dins del  dau que hi  ha dibuixat a terra,  a tres
quarts de la pista, llançant la pilota per dalt la corda central i de la  galotxa. A partr
d’ahí, l’equip contrari colpeja la pilota per dalt la corda central i s’intercanvien colps
alternatus  fns  que  un  dels  dos  no colpege  la  pilota  per  dalt  d’aquesta.  Una altra
possibilitat és que el feridor no la introduïsca dins del dau o no la llance per dalt la
galotxa.

Guanya l'equip que arriba a 70 tants, comptant de 5 en 5. Els quinzes es comptabilitzen
igual que en la resta de modalitats.

■ GALOTXETES

És una modalitat de Pilota grossa que es juga en una canxa específca, de dimensions
reduïdes i una pilota de drap de grans dimensions i poc de bot. El joc s’inicia botant la
pilota sobre una banqueta des del punt de ferida en el camp del  traure i colpejant-la
cap  al  rectangle  dibuixat  a  terra  dins  del  camp  del  rest.  És  aleshores  quan  es
desenvolupa l’intercanvi de colps entre ambdós equips per damunt de la xarxa que té
una altura de 90 cm pel centre i 120 cm pels costats.
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Per aconseguir el quinze cal que:

- La pilota bote dues vegades en camp contrari.
- Introduir la pilota per una de les portes.
- L’equip contrari no puga tornar la pilota per damunt de la xarxa.

POSICIONS

Punter

És el jugador més avançat de tots, de fet, quan la modalitat té una corda divistria, serà
el més proper a aquesta. A causa d’aquesta proximitat, ha de ser un jugador molt ràpid
per  arribar  a  la  pilota.  Stl  ser  un jugador  fonamental  en l’atac,  encara  que també
important en la defensa.

Mitger

El jugador que es col·loca darrere del punter. Aquest jugador és principalment ofensiu,
ja que stl ser ell qui acaba els quinzes. També marcarà el ritme de la partda perquè
pot decidir si la pilota botarà o no. Els colps que més utlitza són la volea i el bot de
braç.

Rest

Serà el jugador més endarrerit de tots. Al trinquet serà qui iniciarà l’atac des del dau en
el cas de l’escala i corda, la “treta” en el cas del raspall i, al carrer, el que tornarà la
pilota “treta” per la banca. En modalitats com: l’escala i corda, el raspall, la galotxa i les
galotxetes; té un recurs que no tenen la resta de jugadors, el rebot. A més, utlitza colps
com: la palma, la bragueta, el manró i el carxot.

Feridor

En  les  modalitats  d’escala  i  corda,  galotxa,  galotxetes  i  perxa;  aquest  jugador  és
l’encarregat d’iniciar cada quinze mitjançant la “ferida”. Ha de colpejar la pilota cap a la
muralla per sobre d’una línia dibuixada en aquesta, donar almenys un bot sobre l’escala
i caure dins del dau. Pot fer exclusivament aquesta acció o, també, jugar com a punter.

Banca o traure

És el jugador que inicia el quinze a llargues i a palma. Es col·loca a l’extrem del carrer,
per darrere de tots els jugadors i colpeja la pilota el més lluny possible contra l’equip
contrari. Depenent de la modalitat, pot utlitzar: la “bragueta” o “sobaquillo”, la palma
o la volea.

6. LA SESSIÓ DE PILOTA A L’ESCOLA
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Els objectus que ha d’assolir l’alumnat dels col·legis que realitzen la sessió de Pilota a
l’escola són, com hem dit abans, bàsics i fonamentals. 

És necessari conéixer l’origen de la pilota valenciana, les modalitats més mediàtques
que es juguen a escala professional, les modalitats més practcades en la població on es
realitza l’actvitat i, per extensió, en la població on es realitza l’actvitat. S’ha de realitzar
l’entrevista coneguda amb el nom de “l’Alumne Periodista” (explicada més endavant) i,
per últm, tndre confeccionades i saber com utlitzar les proteccions adients per a cada
modalitat per tal d’evitar tot tpus de lesió a la mà de l’alumnat.

La sessió estarà realitzada per un professional, bé de la modalitat d’escala i corda o de
raspall  junt a  un tècnic  federatu. En funció de la comarca on es trobe el  col·legi  i
segons quina siga la modalitat que més es coneix en eixa zona acudiran uns o altres
jugadors. 

De vegades, pot donar-se el cas que vagen a l’escola dos jugadors professionals, pert
perquè  un  dels  dos  tndrà  ttulació  corresponent  per  a  ser  tècnic  (bé  ser  mestre
d’educació fsica,  posseir  la  llicenciatura de CAFE,  ser  tècnic  TAFAD, o bé,  tndre la
ttulació d’entrenador nacional de pilota valenciana).

El  tècnic  i  el  jugador  disposaran  d’un  USB amb tots  aquests  contnguts  per  tal  de
repassar  aquells  aspectes  que no hagen quedat  clars,  així  com comprovar  el  nivell
d’assoliment d’objectus de l’alumnat.  També durant amb ells  un expositor  amb tot
tpus de proteccions i pilotes que en l’actualitat utlitzen els jugadors.

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ AL CENTRE EDUCATIU:

La sessió que portaran a terme el tècnic i el professional dins de cada centre tndrà una
durada de 2 hores en total, repartdes en dues parts: 

1a)  part  TEÒRICA  (30’/40’):  es  requereix  una  sala  o  aula  amb  ordinador,  accés  a
internet,  projector  i  pissarra;  on  l’alumnat  puga  estar  correctament  asseguts  i
organitzats. Es realitzarà la ponència per part del tècnic i,  després, es durà a terme
l’ENTREVISTA al jugador professional.  El jugador respondrà a les preguntes mentre el
tècnic  va  enriquint  la  conversa  amb  imatges,  vídeos  de  partdes,  diferent  material
audiovisual i l’expositor de material específc (pilotes, proteccions, guants...). Aquesta
és la part de l’ALUMNE PERIODISTA*.

* L’alumne periodista: Es durà a terme en la part tetrica. Abans del dia de la sessió el
docent s’adreçarà al web www.pilotaescola.gva.es i es consultarà la informació amb el
currículum del  pilotaire  que visitarà el  centre.  Caldrà  que repartr  una ctpia per  a
l’alumnat per a què puguen elaborar l’entrevista que li faran al professional.
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A l’entrevista,  hi  hauran preguntes relacionades amb: histtria,  modalitats,  jugadors,
posicions de joc, tpus de colps, materials de joc i instal·lacions, proteccions, categories
masculines i femenines, transmissió de valors...

2a) part PRÀCTICA (80’/90’):  es posarà en pràctca tot el  treball  realitzat durant la
unitat didàctca de pilota i els alumnes demostraran tot el que han aprés sobre aquest
esport.  El  jugador  i  el  tècnic  duran  a  terme  una  sessió  específca  de  pilota  amb
diferents jocs, actvitats i competcions. Els centres que ja fa anys que treballen la pilota
valenciana, poden escollir si volen fer la sessió per a treballar altres modalitats com:
frontó, llargues o galotxa, per exemple. En el dossier trobareu sessions adaptades per a
l’alumnat que s’està iniciant a la pilota.

Generalment, la modalitat que es practcarà, per la seua facilitat d’aprenentatge i la
fàcil  adaptació  de  l’alumne  en  la  seua  iniciació,  serà  el  raspall.  S’utlitzaran  les
instal·lacions específques, o bé, s’adaptaran els espais que dispose el centre escolar,
delimitant el terreny de joc per tal que siga el més paregut possible a la pista natural.
També  s’adaptaran  les  mesures  de  la  pista  segons  el  nivell  de  l’alumnat  per  tal
d’aconseguir el principal objectu, que l’alumne gaudisca amb la pràctca de la pilota
valenciana.

Serveixen la  totalitat  dels  espais  dels  quals  dispose el  centre,  tractant  d’utlitzar  la
major  part  d’ells  per  a  donar  major  qualitat  a  la  sessió.  Podrem  utlitzar  pistes
poliesportves, espais polivalents, pert si el centre disposa d’instal·lacions específques
de pilota valenciana, serà obligatori disposar d’elles per a la part pràctca. També es pot
dur a terme aquesta part en espais alternatus: 

*carrer del poble
*poliesportu
*trinquet 
*carrer artfcial
*frontó
*pavelló

LA SESSIÓ ALTERNATIVA:

En  cas  que  les  inclemències  del  temps  no  permeten  desenvolupar  la  sessió  amb
normalitat, caldrà contactar amb el tècnic o el jugador que realitzaran la sessió per
ajornar-la. Si els ponents ja estan de camí o prtxims al centre educatu, es durà a terme
una sessió alternatva. 

Aquesta sessió inclourà la part tetrica reforçada amb la presentació de diapositves
detalladament  explicades  pel  tècnic  i  pel  jugador.  La  part  pràctca s’adaptarà  a  les
condicions de l’espai (aulari, pat cobert, pavelló, etc.) buscant les variants tptmes als
jocs  proposats  per  a  aquesta  part  de  la  sessió.  Amb  aixt,  evitarem  els  possibles
perjudicis al centre i a l’organització del programa.
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Des de la Coordinació de Pilota, Federació, centres i mestres, es persegueix l’objectu
de facilitar als tècnics i  jugadors la tasca per poder traure el màxim rendiment a la
sessió, donat que es disposa de 2 hores aproximadament i en alguns casos el nombre
d’alumnes és elevat.

Una vegada fnalitzada la sessió de Pilota a l’Escola, el centre enviarà un mural o treball
de creació lliure, sobre la sessió o sobre qualsevol cosa relacionada amb Pilota, a la
FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA (C/ Marqués de San Joan, 32, 46015 VALÈNCIA)

Cada treball serà valorat al fnal de curs per un jurat mixt format per membres de la
Federació i de la Conselleria d’Educació, Investgació, Cultura i Esport. S’atorgaran uns
diplomes i  uns  premis de material  de  pilota valenciana per  als  tres  millors treballs
valorats pel jurat de la secció de PILOTA a L’ESCOLA. Tots els treballs s’exposaran durant
l’últma trobada que es realitza després de les sessions als  centres educatus i  eixe
mateix dia es lliuraran els diplomes i premis.

7. TROBADES DE CLOENDA
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UNEIX-TE A LES JORNADES DE CLOENDA DE PILOTA A L’ESCOLA

QuUIN ÉS L’OBJECTIU?L'objectu de les jornades és
crear un marc de convivència entre l’alumnat de
diferents centres, alhora que gaudeix d’un entorn
ambientat amb la pilota valenciana.  

QUÈ  ÉS?
Principalment,  l’alumnat  jugarà  una  sèrie
d’encontres  amistosos  entre  els  equips  dels
diferents centres amb un format de Trobada.
A  més  de  les  partdes  programades,
disposaran  d’una  àmplia  oferta  d’actvitats:
jocs  alternatus,  infables,  tallers  d'artesania

on  l’alumnat  podrà  fabricar  la  seua  prtpia  pilota  o  guant,  etc.  També  tndran
l’oportunitat  de  conéixer  altres  jugadors  professionals  que  han  partcipat  en  el
programa, demanar-los el seu auttgraf i, inclús, gaudir d’una exhibició entre aquests. Al
fnal del mat es lliuraran els lots de material als dos col·legis que hagen elaborat els
millors treballs (valorats en 150 € cadascun).  

ON?  S'organitzaran  tantes  jornades  com
siguen  necessàries  per  a  donar  la
possibilitat a tots els centres de partcipar-
hi,  fent  el  mínim desplaçament possible.
Per exemple, en l’edició 17/18 les seus van
ser:  Benicarló,  Castelló,  Massalfassar,
Piles, Canals, Benidorm, Santa Pola. Sempre s’intenta que la seu tnga un poliesportu
amb instal·lacions específques de pilota per a què l’alumnat que no les coneix, tnga
l’oportunitat de fer-ho.

QUAN?

Les trobades es programaran per celebrar-se en el mes de maig, durant tot el mat, en
horari lectu. 

RECONEIXEMENT D’HORES DE DOCÈNCIA

A més del reconeixement de 10 hores per l’assistència a la sessió dirigida a docents i la
partcipació en el programa Pilota a l’Escola, partcipar en la jornada de cloenda tndrà
un reconeixement del Servei de Formació de la CEICE de 5 hores més.

8. RECULL DE JOCS D’INICIACIÓ DE PILOTA VALENCIANA
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INICIACIÓ EN GENERAL

BUIDAR EL CAMP: la classe estarà dividida en 2 grups i el terreny de joc en 2 parts.
Cada jugador  tndrà una pilota (o  més)  per començar.  Aquestes  pilotes han de ser
blanetes, de goma escuma. A la veu del mestre, els jugadors començaran a llançar les
pilotes al camp contrari sense poder passar la línia del mig del camp. Els xiquets no
poden agafar més d’una pilota a la vegada. Als 3’ s’acaba el joc, i  els xiquets ja no
poden llançar més pilotes. L’equip que tnga menys pilotes al  seu camp serà el que
guanye.

Variants: 
Agafant la pilota i colpejant-la després o colpejant la pilota com vinga.

BEISBOL  –  PILOTA  :   Dos  grups  de  6  alumnes,  uns  colpegen  i  els  altres  llancen.  La
dinàmica és la mateixa que en l’esport conegut  com a beisbol,  pert amb xicotetes
diferències.
Es distribuiran 5-6 bases al voltant del recinte. Un col·locador o “pitxer” i  els altres
repartts per tot el camp, esperaran que el jugador que batejarà, colpege la pilota per
agafar-la. Si  un d’aquests agafara la pilota al vol,  s’efectua un canvi de rol entre els
equips, si no, s’ha de fer arribar on està el col·locador ràpidament. Mentre la pilota no
la tnga aquest, el batejador i els que han batejat abans que estan per les bases han de
passar per cadascuna d’aquestes, per intentar arribar al punt d’inici i sumar un quinze.
Cada batejador tndrà tres intents.

Variants: 
Variar la distancia entre bases, tpus de colp-bateig...

CISTELLA MÒBIL: 4 alumnes porten una cistella (poal, caixa...) i van corrent per tot el
camp  mentre  que  la  resta  d’alumnes,  amb  una  pilota  de  paper,  llancen  intentant
encistellar dins. Les pilotes que no encerten se segueixen jugant.

Variant: 
En lloc de llançar, colpejar.

FURTA PILOTES  :    Dos grups de 6 alumnes, un amb una pilota per cada alumne i l’altre
sense. Els primers corren per tot el camp colpejant la pilota entre les mans, contra
terra, per l’aire... intentant que cap alumne sense pilota li la furte. El que es queda
sense pilota, l’ha de furtar a un altre.

Variant: 
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No es pot agafar en cap moment, sols colpejar.

FER  DIANA: Dos  alumnes  tndran  una  pilota  cadascun  i  la  llançaran  contra  els
companys que corren pel recinte, intentant fer diana en aquests. Al  que els toca la
pilota passaran bàndol dels llançadors. Els llançadors poden passar-se la pilota entre
ells pert mai córrer amb ella. Han d’intentar convertr a tots en llançadors.

Variant: 
En lloc de llançar, colpejar.
* Si no hi haguera contnuïtat, es permetrà botar la pilota abans de colpejar.

PLUJA DE PILOTES: Grups de 10 alumnes i  cadascun amb una pilota.  Al  senyal,  es
llancen totes  les  pilotes  el  més alt  possible  i  cal  agafar-les.  Quui  més n’haja  agafat,
guanya.

Variant: 
- En lloc de llançar, colpejar.
- Guanya qui colpege la pilota més lluny possible.

“A PILLAR”: Es treballa en gran grup, amb una pilota tova. Quui agafa la pilota no pot
moure’s i ha de llançar a pegar a altres companys que es mouen per tot l’espai. Cada
vegada que algú és colpejat, ha de seure a terra fns que algun company el bote per
sobre. 
*Afegir pilotes si està parat el grup.

EL FUGITIU: Una persona és el fugitu i ha d’anar corrent i evitar que li peguen amb la
pilota. La resta no es pot moure amb la pilota, pert sí sense ella. Es passen la pilota per
llançar i caçar al fugitu.

DIANA AL TRINQUET: La meitat de les persones es pugen a l'escala, i l'altra meitat en el
8. Els que estan en el 8 han d'arribar fns al 4 sense ser colpejats. I els que estan en 
l'escala tenen pilotes blanes i han de llançar-les als que passen corrent i donar-los en el 
cos fent diana en ells, per a "eliminar-los". Quuan estan tots eliminats, es canvien els 
equips i realitzen l'acció contrària. L'equip que necessite menys vegades per a eliminar 
a tots els membres de l’equip contrari, guanya.

EL CEMENTERI O BALÓ-TIR: Es divideix l’espai en dos camps delimitats per línies de
fons i laterals, a més, separats per una línia. Els partcipants es divideixen en dos equips
i cadascun es col·loca en el seu camp prèviament sortejat.
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El joc consisteix a llançar una pilota de grandària mitjana, des de dins del propi camp,
és a dir, sense xafar les línies, contra l’equip adversari, tractant de colpejar en el cos
d’un jugador.  Tots els  jugadors es mouen constantment dins del  seu camp i  es van
passant la pilota fns que un decideix llançar-la a un contrari. Aquest últm, per evitar
ser eliminat pel toc de la pilota també estarà en contnu moviment, sense eixir del seu
camp. 
En cas de ser «mort», el jugador passarà al camp contrari i quedarà darrere de la línia
de fons, pert contnuarà jugant, esperant que els seus companys li passen la pilota. Si
l'agafa, pot llançar contra l’altre equip.  En cas de toca un contrari,  retornarà al  seu
camp d'origen.

INICIACIÓ AL RASPALL

MOCADOR – RASPALL: Depenent del nombre d’alumnes es poden fer diversos grups.
Cada alumne del grup tndrà assignat un número. Es posaran tots darrere d’una línia i,
quan el mestre diga en veu alta un dels números, els alumnes que el tnguen assignat,
eixiran corrent per a raspar la pilota parada a terra que té cada grup. La primera pilota
que sobrepasse la línia de fons, serà qui guanye el punt.

FUTBOL-PILOTA: Dos equips de 4-6 alumnes, una pilota de paper de diari. Cada equip
pot fer tots els tocs que desitgen, pert cada jugador sols pot repetr un màxim de dos
tocs consecutus. La pilota sols pot ser tocada amb les mans. No es pot llançar, sols
colpejar.

Variants: 
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Variar el nombre de tocs per equip i jugador.

INICIACIÓ PER AL FRONTÓ

REI DE LA PISTA:     En una part del trinquet juguen tots colpejant la pilota contra la paret
delimitada  lateralment.  Cada  vegada  colpejarà  un  jugador,  seguint  un  ordre.  Han
d’intentar deixar-la bona al següent company, sempre colpejant al primer bot.

Variants:
- Si no tenen el nivell o habilitat necessària es podrà jugar agafant la pilota amb les
mans després de botar i a contnuació colpejar de cara a la paret.
- Permetre més d’un bot.
- Jugar sense buscar la contnuïtat, és a dir, que el següent tnga complicat tornar a
colpejar la pilota. En tornar a començar, s'invertran els llocs, traurà el primer que ha
sigut eliminat. 
- Jugar en parelles agafades de la mà i, al colpejar, canviar a l'altre costat (per tant, de la
mà).

COLPEJAR AMB PUNTERIA: Disposarem grups de 4 jugadores. Cada grup se situa a 
l’altura d’un número del trinquet, just a la careta. Posicionem un con a un metre de 
separació de la careta i des d’aquest punt el primer de cada grup ha de copejar amb 
l’objectu que la pilota impacte damunt la marca que tndrem a la muralla. 
Cada alumne que impacte sobre la marca deixa pas al següent del seu grup, en cas de 
no impactar, ha de repetr-ho fns a aconseguir-ho i, així, deixar pas al següent. Guanya 
el grup que primer fnalitza la cua.

INICIACIÓ PER DALT CORDA

Les indiaques són un bon recurs per a la iniciació a escala i corda i aprendre a colpejar
de volea. Un exercici bàsic en parelles, seria intentar passar-se la indiaca colpejant-la
alternatvament, evitant que caiga a terra, per aconseguir el màxim nombre de colps
seguits.
INDIACA-VOLEI: Fidels  a  la  dinàmica  del  voleibol,  pert  es  juga amb indiaques.  Cal
passar el mtbil per sobre una xarxa, a una altura lleugerament més alta que el cap dels
partcipants.  Es pot jugar individualment o per equips.
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MOCADOR – PILOTAMOLA: Depenent del  nombre d’alumnes es poden fer  diversos
grups. Cada alumna del grup tndrà assignat un número. Es posaran tots darrere d’una
línia i, quan el mestre diga en veu alta un dels números, les alumnes que el tnguen
assignat,  eixiran corrent per  agafar  la  pilota que té  cada grup a terra.  La jugadora
botarà la pilota i la colpejarà per passar-la per sobre la corda. La primera pilota que
passe per dalt de la corda, guanyarà un punt.
● Podem variar altura i distància de la corda a conveniència.
● Situarem un company del grup a l’altre costat de la corda i  aquest haurà de
colpejar la pilota i tornar-la per dalt de la corda per aconseguir sumar el punt.

JOC DELS 3 COLPS: Dos grups de 5-7 alumnes en un espai de 5 x 12 m. Un grup se situa 
entre el con 1 i el 2 i l’altre grup entre el 4 i 5, enfrontats. Es juga amb una sola pilota. 
S’ha de colpejar-la i que arribe a l’altre camp, si la pilota es queda entre el 2 i el 4 
(terreny neutral), l’últm equip en colpejar perdrà el quinze i la pilota serà per a l’altre 
equip.

Variants: 
- Introduir pilotes per augmentar el ritme.
- No es pot parar la pilota, s’ha de colpejar directament quan ve de l’altre camp.

NOTA: jugant amb una pilota, si aquesta es queda en terreny neutral, passarà a ser la 
nova línia sobre la qual els dos equips disputaran el quinze. El primer equip que siga 
capaç d’aconseguir que la pilota es quede a l’altre camp, serà el vencedor. Es deu jugar 
a l’aire o al primer bot, o empomar i colpejar a l’aire o al primer bot.

LA CORDA: Amb una pilota de paper de diari, anem colpejant pert hi ha que passa-la a
l’altre camp. Primer empomarem la pilota per colpejar-la amb major facilitat. Podem
fer joc directe si l’actvitat ho permet.
● Variant: Primer amb la corda a terra, a poc a poc anem  pujant la corda
● Agafarem pilotes d’altres materials segons necessitats
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INICIACIÓ PER A LA MODALITAT A RATLLES

LES BANQUES I ELS RESTOS: Situarem una “banca” (jugador/a que posa la pilota en joc
des del fons de la pista) amb una pilota. La banca ha de colpejar el més lluny que siga
capaç i el “rest” (jugador/a que ha de colpejar la pilota que ve jugada per la banca) ha
de colpejar i tractar de tornar la pilota fns on diguem nosaltres. Aleshores posarem
una “ratlla”  (marca o senyal  en un lateral  de la pista)  i  el  jugador  que resta haurà
d’ultrapassar aquesta ratlla. Si és capaç d’ultrapassar-la, guanyarà el quinze el rest, i si
no, guanyarà la banca.

Variant: 

Modifcarem la ratlla on considerem, limitarem el traure de la banca o se sol·licitarà un 
tpus de colp.

9. SESSIÓ ALTERNATIVA PILOTA A L’ESCOLA 
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ESTRUCTURA:

❖ Entrevista 45’

❖ USB-CD 20-30’ *La duració és aproximada

❖ Jocs alternatus 40’

*En  cas  que  la  situació  meteoroltgica  no  permeta  dur  a  terme  la  sessió  amb
normalitat,  requerirem un espai  cobert i  lliure d’obstacles per tal  de poder adaptar
alguns jocs de la sessió pràctca. En cas de no disposar-ne de cap, necessitarem una
aula o saló d’usos múltples per tal de dur a terme els jocs alternatus. 

ALGUNS JOCS ALTERNATIUS QuUE ES PODEN DESENVOLUPAR EN L’AULA:

SOPA DE LLETRES

Troba els noms dels següents 12 pilotaris a la graella:

ÁLVARO, FAGECA, SORO, DANI, FÈLIX, PEREROC, RICARD, WALDO, COETER II, MOLTÓ, 
ALBERTO i MONCHO.

P I L O T D C O E T E R I I
A F E L I X A L O I I T E E
F E W E E E W O I W A L D O
G D L O S F R E N A H A P E
Y P R H R C A L B E R T O F
I A I C T B T A T S I Z E A
G G C D E I X Z C Qu U B H G
O R A U I O K R V Z O S G E
L F R Y P P E R E R O C O C
V T D V A P I E N X G C J A
A A L V A R O X M B S M U J
D N O F D A P T I S H O Z U
A A C E R A O S O R O L S T
N C V I T E B R D Y I T B R
I O E M O N C H O T P O J A
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MOTS ENCREUATS

1.

2.

4.

3.
10
.

5.
7. 8.

6.

9.

1. El seu nom esportu prové del seu poble situat a Alacant, i va guanyar el circuit 
professional el 2014.
2. Jugador esquerrà amb més ttols individuals d’escala i corda (11).
3. Jugador amb més ttols individuals de raspall.
4. Únic mitger que ha guanyat l’individual de raspall i per 2 vegades.
5. Guanyador de l’últm individual de raspall (2015).
6. Jugador de raspall campió individual sub-23 (2007), promotor d’una web de pilota 
valenciana.
7. Mitger de raspall que ha jugat més fnals per equips (8 + 1 lesionat).
8. Jugador d’escala i corda que destaca per ser molt tècnic i intel·ligent, i va guanyar les 
últmes dues Copes Diputació (2014-2015).
9. El seu nom és Quuico i ha guanyat els últms 4 individuals d’escala i corda (2012-
2015).
10. Millor jugador de tots els temps i convertt en mite.
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DIBUIXOS EN EQUIP

MATERIAL: Un llapis i un full de paper per equip.

DESENVOLUPAMENT: Es formen equips segons el nombre de partcipants i el material 
que es dispose (es recomana no més de 6 alumnes per equip). Aquests formen una 
flera un equip, com una cua. El primer de cada flera disposa d’un llapis i just enfront, a
uns 5-7 m, es posen tants fulls com fleres hi haja.

El joc comença quan el mestre anomena un objecte o paraula relacionada amb la pilota
valenciana (que siga fàcil de plasmar sobre paper per a alumnes de 4t de primària).
Aleshores, el primer de cada flera ha d’anar a dibuixar sobre el tema que ha anomenat
el mestre. Passats 10 segons el mestre diu “canvi” i els que estaven dibuixant corren a
donar el llapis al següent de la flera que, ràpidament, correran a seguir amb el dibuix
començat. Així, successivament, fns a acabar el dibuix.

El joc fnalitza quan el mestre o estma oportú i es valoren els dibuixos per veure quin
és el que més s’aproxima al que s’havia proposat.

COL·LECCIONANT NOMS

MATERIAL:  Papers de dimensions reduïdes amb els  noms de jugadors professionals
retrats o en actu, tant d’escala i corda com raspall. Cada alumne amb un full de paper i
un llapis.

DESENVOLUPAMENT: Els alumnes es col·loquen en un cercle amb el full i el llapis. Cada
alumne amb un paperet apegat a l’esquena amb el nom d’un dels professionals. Al
senyal  del  mestre,  els  alumnes han de buscar  el  major  nombre de noms i  ho  van
anotant al seu full. Es dóna un temps determinat pel mestre i guanya l’alumne que més
jugadors professionals tnga anotats.

VARIANT:  Els  paperets  tenen  escrits  les  parts  d’un  trinquet  de  pilota  valenciana:
Tamborí, dau, escala, careta, rebots, muralla, galeria, palquet, etc.
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ELS TRANSPORTISTES

MATERIAL: Una pilota de paper de diari o de pilota valenciana per parella.

DESENVOLUPAMENT:  Cada parella,  d’alçada similar,  disposa  d’una pilota  que ha  de
transportar des del punt A, al punt B. No es pot tocar la pilota amb les mans, només
per a preparar-se abans del senyal d’eixida. 

Guanya la parella que abans fnalitze el recorregut sense que caiga la pilota i  sense
tocar-la amb les mans.

EL BURRET

DESENVOLUPAMENT:  El  burret  és  un  joc  de  paraules  per  a  dues  persones  o  més.
L'objectu és tractar d'endevinar el mot de pilota que pensa un dels partcipants. Com a
pista es tracen tants guions baixos (_) com de lletres conté la paraula. Per torns, es van
dient lletres. Si són al mot secret, s'escriuen sobre el guió baix al lloc on correspon, si
no hi són, s'afegeix un traç al dibuix del burret (total hi ha 12 línies). Finalitza el joc
quan el dibuix del burret es completa o quan l’alumnat endevinen la paraula.

Sempre han de ser paraules relacionades amb la pilota valenciana: parts d’un trinquet,
noms de jugadors professionals, modalitats de pilota valenciana...

ESBRINA LA MENTIDA!!!

DESENVOLUPAMENT: S’enfronten  dos  equips,  un  capitanejat  pel  tècnic  i  l’altre  pel
jugador.  Es  donen  5-7’  per  a  què  cada  grup,  amb  l’ajuda  del  tècnic/professional,
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prepare  una  historieta  sobre  la  pilota  valenciana.  Aquestes  hauran  d’incloure  una
mentda (alguna informació que no tnga res a  veure amb la pilota valenciana).  Es
tracta d’encertar quina és la mentda i quina seria la correcció que es pot fer. Guanya
l’equip que encerta més ràpidament la mentda i aconsegueix que la seua historieta no
siga descoberta.
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10. CURRÍCULUM EDUCATIU

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7311
de 07/07/2014).
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Pel que fa a secundària,  el  DECRET 51/2018,  de 27 d’abril,  del  Consell,  pel  qual  es
modifca  el  Decret  87/2015,  pel  qual  estableix  el  currículum i  desplega l’ordenació
general de l’educació secundària obligattria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana
(DOCV 30 d’abril de 2018 núm. 8284)
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VALENCIANA

GENERAL

● Agulló, V., González-Alcaide, G.. i Gómez-Ferri, J. (2016).  La Pilota Valenciana:
Pràctcas Ciència i Codi. Publicacions de la Universitat de València.

● Agulló,  V.  (2015)  Catàleg  Esport  Tradicional  Valencià  i  Territori. Servei  de
Publicacions de la Universitat de València 

● García-Frasquet,  G.  i  Llopis-Bausset,  F.  (1991)  Vocabulari:  El  joc  de  pilota.
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 

● Llopis-Bausset, F. (1999). El joc de pilota valenciana. Carena editors

● Martos,  D.  (2011).  Pilota  Valenciana:  Propostes  Didàctques  per  ensenyar  i
aprendre el nostre joc. Paiporta. Editorial Denes

● Sarasol,  D.  (2013).  Catàleg  Faixa  Rojas  Faixa  Blava.  Publicació  del  Museu
d’Etnologia i Museu del Genovés.

● Revista Ferida. https://www.ferida.co/ 

● Col·lecció Això és com Tot

PRIMÀRIA

● Giner, S.,  Luque, F. i  Molines, V. (2009).  El joc de pilota. Col·lecció Tallers de
Cultura Popular Valenciana. Edicions 96

● Giner,  S.  Luque,  F  i  Molines,  V.  (s.d)  Quadern  d'actvitats  de  Joc  de  Pilota.
Edicions 96

SECUNDÀRIA

● Conselleria d'Educació i Cultura. La Pilota Valenciana. Unitat Didàctca. Suport a
l'ensenyament en valencià. Diversos autors

34



12. ENLLAÇOS WEB D’INTERÉS

Enllaços recursos didàctcs:

Pilota a l’escola: www.pilotaescola.gva.es

Coordinació de Pilota Valenciana: www.ceice.gva.es/web/deporte/recursos-didactcos

Pilota Viu: www.pilotaviu.com/pagina-estatca/recursos-didactcs1

Enllaços insttucionals:

Pilota a l’escola: www.pilotaescola.gva.es

Coordinació de Pilota Valenciana: www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/pilota-valenciana

Federació de Pilota Valenciana:   www.fedpival.es  

Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport: www.cece.gva.es

Direcció General de l'Esport: esport.gva.es

Enllaços informació Pilota Valenciana:

Fredisport, S.L.: www.pilotavalenciana.com

Escola de Pilota: www.escoladepilota.com

Museu de la Pilota: www.museupilota.com

PilotaViu: www.pilotaviu.com
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13. QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ.

Els qüestonaris estaran en format Formulari de Google per agilitzar aquesta tasca. 
Aquests són els ítems que hi apareixeran:

La FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA té implantat un Sistema de Gestó de la Quualitat, la polítca de la
qual  té com a objectu fnal  i  prioritari,  aconseguir  la  lleialtat i  la  plena satsfacció dels seus clients
mitjançant una atenció i servei adequats a tots els nivells.

Estem fent un gran esforç per dur a terme un pla de millora contnua, per aixt necessitem la seua
col·laboració, li preguem conteste el qüestonari.

Agraïm de bestreta la confança i el suport dipositat en nosaltres.

Data de l'actvitat:

Centre: Codi del centre:

Professor responsable:

Valoració de l'actvitat: Valoració de la gestó:

Per favor marque amb una “X” la resposta que consideres oportuna en cada una de les preguntes.

Molt
bona

Bona Normal 
A

millorar
Mala

Satsfacció de la informació inicial rebuda

Satsfacció del model de ftxa d'inscripció

Satsfacció del temps de contestar a la sol·licitud

Satsfacció en la entrevista o contacte inicial

Satsfacció del material entregat

Satsfacció de la proposta didàctca

Satsfacció de la preparació de l'actvitat

Satsfacció del desenvolupament de l'actvitat

Satsfacció de l'actuació del coordinador

Satsfacció de l'actuació del jugador

Satsfacció de les propostes posteriors a la sessió

Valoració fnal de l'actvitat

Valoració de l'enviament de la informació

VALORACIÓ GENERAL DE L'ACTIVITAT

OBSERVACIONS I/O COMENTARIS:
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14. PROTOCOL FUNCIONAMENT FEDERACIÓ – CENTRES EDUCATIUS

 Totes les comunicacions es faran per correu electrtnic, mitjançant les adreces
info@pilotaescola.es i  pilota_escola@gva.es.  En  cas  de  tndre  qualsevol  dubte,  us
podeu adreçar a aquestes mateixes.

 Mitjançant un correu electrtnic se us proposarà la data per a la celebració de la
jornada al vostre centre, informant del nom del jugador professional que us visitarà,
per preparar la secció "Alumne periodista". A banda us facilitarem l’enllaç a la ftxa
d'informació d'aquest jugador.

 Només en cas de previsió meteoroltgica desfavorable, avisant el dia anterior,
serà possible l'ajornament de la sessió.

 La CLOENDA no és  vinculant  a  la resta del  programa,  pert sí  que es valora
positvament  la  partcipació  en  la  mateixa  a  l'hora  de  triar  els  centres  en  futures
edicions de "Pilota a l'Escola".
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ANNEX I: PROTECCIÓ PER A INICIACIÓ: COM ELABORAR UN GUANT

MATERIAL NECESSARI:

2 guants de llana o jardiner
8 didals de plàstc (talla 16-18)
8 tres d’esparadrap 2x10cm

38ELABORACIÓ:

2.1 Preparem tot el material en una taula, amb les tres ja tallades

2.2 Posem el guant de la dreta a la mà i presentem el didal al primer dit 

2.3 Agafem una tra d’esparadrap i envoltem el didal, fxant amb la meitat de la  tra el 
didal i amb l’altra meitat de la tra el guant 

2.4 Repetm la mateixa operació amb els altres 3 dits (dit polze no portarà didal)

2.5 Repetm la mateixa operació amb l’altra mà.
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