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                                            “Una cistella fa feliç un jugador, una assistència, dos”
                                                                                                                          Anònim
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1. INTRODUCCIÓ

Sóc molt aficionat al bàsquet, com a jugador (jugo al Club Bàsquet Vilassar de 

Mar) i com a espectador. A més a més, fa dos anys que col·laboro amb el Club com a 

ajudant d'entrenadors d'equips d'edats inferiors a la meva; també he intervingut com a 

auxiliar a l'Escola de Bàsquet, que organitza els estius l'Ajuntament de Vilassar de Mar. 

L'estiu  de  2010  vaig  aprovar  el  curs  d'”Iniciació  al  Basquetbol”  que  organitza  la 

Federació Catalana de Basquetbol ((FCBQ) i aquest títol m'ha permès treballar com a 

segon entrenador d'un equip de minis durant aquesta temporada (2010-2011). 

En fi,  el bàsquet és molt important a la meva vida i hi  he descobert aspectes 

matemàtics  i  físics  (l'estadística,  les  forces...)  i,  sobretot,  el  valor  de  la  superació 

personal i la importància de la solidaritat i el treball en equip. Tanmateix, i com que estic 

també molt interessat en els aspectes de l'entrenament i la planificació del joc, sempre 

m'ha cridat l'atenció la forma que té l'entrenador/a d'orientar l'equip durant els 'temps 

morts',  els  períodes  de  temps  d'un  minut  que  pot  “demanar  un  entrenador  per  a 

interrompre  el  desenvolupament  d'una  prova,  un  encontre  o  una  competició,  amb 

l'objectiu de donar instruccions als esportistes”1. 

Els entrenadors i entrenadores de bàsquet, que generalment es troben en una 

situació d'estrès, han de parlar a crits als seus jugadors -enmig del soroll de la pista de 

bàsquet-, els quals,  molt sovint, s'expressen en llengües diferents. L'únic ajut de què 

disposen aquests entrenadors és una pissarra per a dibuixar les jugades, i la situació 

descrita abans no sol permetre el  disseny de jugades i estratègies de forma maca i 

polida, sinó que es dibuixen gargots (que sovint resulten incomprensibles).

Segons  el  que  he  observat,  doncs,  els  jugadors/es  de  basquetbol  sovint  no 

entenen les indicacions de l'entrenador durant els temps morts; la comunicació es frustra 

i cal trobar alguna eina que la faciliti. 

En aquest punt, vaig pensar que l'ús de les noves tecnologies -en les quals estic 

també molt interessat- podria aportar solucions a aquest problema de comunicació en 

l'àmbit del basquetbol (i de l'esport en general). En efecte, i a banda de les dificultats que 

he apuntat més amunt, també cal pensar que alguns jugadors i jugadores de bàsquet 

necessiten més accessibilitat en les explicacions del tècnic, ja que n'hi ha amb dificultat 

1http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Fitxes/catal%C3%A0/T/290/   <desembre 
2010>
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per a distingir els colors (daltonisme o baixa visó) o amb problemes d'oïda (de fet, alguns 

jugadors professionals són sords).

En suma, aquest projecte de digitalització d'una pissarra de bàsquet pretén facilitar 

la  comunicació  entre  entrenadors/es  i  jugadors/es  enmig  de  circumstàncies  que, 

precisament, dificulten l'entesa -situació d'estrès, soroll  ambiental,  disparitat d'idiomes, 

discapacitats auditives, etc-2.

Aquesta memòria escrita es complementa amb una pàgina web 

(http://www.sacosta.org/adria/web)  on  es  pot  trobar  informació 

addicional,  vídeos,  imatges  i  la  mateixa  aplicació  per  a  la 

digitalització de la pissarra de bàsquet. 

2Els annexos 3 i 4 (apartat 5) analitzen més a fons la diversitat d'orígens dels jugadors de la lliga 
ACB en la temporada 2010-2011 i el nivell de soroll que pot arribar a haver-hi als pavellons de 
bàsquet.
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2. METODOLOGIA

2.1 CERCAR INFORMACIÓ

Per a realitzar aquest projecte, he hagut de consultar una sèrie de llibres, apunts i 

documentació  sobre  bàsquet  (principalment,  els  que  vaig  haver  d’utilitzar  al  curs 

d’entrenador  realitzat  el  passat  juliol)  i  llocs  a  la  xarxa  (pàgines  web,  blocs,  xarxes 

socials...);  la majoria de documents i de links consultats estan adjunts a la bibliografia o 

bé a la pàgina web ( http://www.sacosta.org/adria/web     ). 

2.2 CONÈIXER SUPORTS I SOFTWARE

Per  tal  de  dur  a  terme la  part  pràctica  del  treball,  vaig  haver  de  conèixer  els 

diferents tipus de superfícies digitals tàctils  a  les quals  podia tenir  accés,  així  com el 

programari  existent  relacionat  amb  el  tema  que  desitjava  tractar.  Tots  els  softwares 

semblants al que volia fer jo, estaven a l’iTunes i s’havien de pagar (no cal dir que només 

funcionaven per a dispositius  Mac). No en vaig trobar cap de semblant al que pretenia 

dissenyar en software lliure i gratuït. 

Accedir a superfícies tàctils ha estat una mica complicat, ja que encara no són molt 

comunes, així que m’ha ajudat molta gent a posar en marxa el meu projecte.

2.3 ENTREVISTES

Al annexos d'aquesta memòria s'hi troba una sèrie d’entrevistes realitzades al llarg del 

treball, concretament a tres tècnics professionals i a uns quants entrenadors del club on 

jugo (club bàsquet Vilassar de Mar). Ha estat una part que jo valoro molt, ja que he parlat 

amb  gent  de  “prestigi”.  Va  ser  mol  emotiu  parlar  amb  un  dels  millors  entrenadors 

espanyols del segle com és el cas d’Aíto Garcia Reneses. Gràcies als seus consells vaig 

poder millorar la meva aplicació (que ja li havia sorprès gratament).
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2.4 PROGRAMARI EMPRAT

Per la realització d'aquest treball he hagut d'utilitzar un munt de programes: 

Open Office,  amb el  qual  he realitzat  tots 

els escrits i les gràfiques.

Exelearning,  amb el  qual  he fet  la  pàgina 

web.

Flash, amb el qual he construït l'aplicació.

Captivate,  amb el qual  he fet  captures de 

pantalla en moviment a l'ordinador. 
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XnView,  amb  el  qual  he  fet  captures  de 

pantalla  sense moviment a l'ordinador i les 

he retallat.

Inkscape, amb el qual he fet la portada del 

CD.

Any  Video  Converter,  amb  el  qual  he 

canviat els formats dels vídeos.

Autocad,  amb  el  qual  he  fet  els  dibuixos 

dels camps de l'aplicació.

GeoGebra,  amb  el  qual  he  calculat  les 

quadràtiques de Bezier.

Sacosta.org,  domini  on  he  penjat  tot  el 

treball.

NOTA: Per imprimir el cd printable he emprat el programa CD-Label Print que porta la 

impressora IP4600 de Canon. 
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2.5 DISSENYAR L'APLICACIÓ I CREAR JUGADES

Com a part pràctica del meu projecte, he dissenyat una aplicació multimèdia (que 

consta d'una interfície d'un camp de bàsquet amb uns jugadors, una pilota i una cistella). I 

això ho he fet ajudant-me de diferents programes informàtics, principalment el Flash 8.0. 

He creat diferents tipus de pissarres d'entrenador (les quals es poden veure a la pàgina 

web  http://www.sacosta.org/adria/web – apartat anomenat “pissarres”): de camp sencer, 

de mig camp, amb cares de jugadors, que guixen línies, que no guixen línies, que guixen 

línies només per marcar la trajectòria del jugador,...

Donat que hi ha moltes jugades en el món del bàsquet, he hagut de triar les que em 

semblaven  més  importants  i  les  he  posat  a  l'aplicació  (la  majoria  d'atac  i  alguna  de 

defensa).

2.6  WEB

Per a poder mostrar tots els meus processos a qualsevol persona en qualsevol 

ordinador (sempre i quan hi hagi una connexió a Internet), he pogut disposar d'un domini 

on, a partir d'un programa molt intuitiu (exeLearning), he creat una pàgina web per tal de 

recolllir  tots  els  continguts teòrics  del  meu treball,  la  part  pràctica (digitalització  d'una 

pissarra d'entrenador) i altres documents (com ara informació extreta de webs o vídeos) 

que complementen el meu treball. 

L'adreça de la web és: http://www.sacosta.org/adria/web .

2.7 PRÀCTICA EN DIFERENTS SUPORTS

He provat la meva aplicació multimèdia en totes les superfícies tàctils que he pogut 

tenir a l'abast per a comprovar si funcionava correctament en totes. Així, doncs, ho he 

pogut visualitzar sobre superfícies com ara un  Tabblet-PC, un mòbil de nova generació 

(sistema operatiu “android”), una Pissarra Digital i un  Tabblet com el que estava pensat 

per a la meva aplicació. 
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2.8 PRÀCTICA EN EL C.B VILASSAR DE MAR

L'ús  més  professional  que  ha  tingut  la  meva  aplicació  multimèdia,  és  a  dir,  el 

moment en el qual es va acostar més al que m'havia proposat, va ser durant un partit el 

Desembre del 2010 a Vilassar de Mar. L'entrenador del meu equip va fer ús de la tauleta 

( de què jo disposava en aquells moments) amb l'aplicació dissenyada per mi. A la pàgina 

web hi ha un parell de vídeos de l'aquest partit.
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3. OBJECTIUS DE LA RECERCA

L'objectiu  d'aquest  treball  de  recerca  és  dur  a  terme el  projecte  de  disseny i 

posada en marxa d'una aplicació multimèdia per a superfícies digitals tàctils ( Tablet PC, 

palm, iPad o d'altres). Aquesta aplicació multimèdia té com a finalitat reproduir i millorar 

les utilitats d'una pissarra de bàsquet, de manera que l'entrenador/a disposi d'una eina 

per  planificar  les  jugades  de  forma  senzilla,  ràpida  i  entenedora,  i  els  jugadors  i 

jugadores puguin copsar les jugades clarament i sense interferències.
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4. CONTINGUT
4.1 PISSARRES DE BÀSQUET

El meu treball es basa en les pissarres de bàsquet. Però, què és exactament una 

pissarra de bàsquet? En aquest document miraré d’explicar-ho.

Les pissarres de bàsquet són unes superfícies fetes normalment de plàstic o d’acer, 

d’unes dimensions concretes,  amb el  camp de basquetbol  dibuixat  a escala real.  Les 

acostumen a usar entrenadors o delegats de l’equip i tenen una utilitat específica: es fan 

servir per a dissenyar jugades o explicar quelcom als jugadors, sigui un exercici, sigui una 

forma d’atacar o de defensar, etc.

Hi  ha  molts  tipus  de  pissarres,  tot  i  que totes  comparteixen el  mateix  objectiu: 

ensenyar  estratègies,  mostrar  jugades,  representar  tàctiques,...  a  partir  de  línies  (que 

simbolitzen el moviment de jugadors, les passades, els tirs, la trajectòria de la pilota,...) i 

de números (que representen els mateixos jugadors). 

En la  taula  següent  es poden veure diferents tipus de pissarres amb les quals 

treballen els entrenadors:

NOM I VENEDOR IMATGE PREU DIMENSIONS
Playmaker Wall Unit.

- Morley athletic 

(http://www.morleyathl

etic.com/equipment/c

oaching-

boards/m15220-

playmaker-wall-

unit.htm)

79.95 $ 24x36
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Basketball Dry Erase 

Coaching Board.

- Morley athletic 

(http://www.morleyathl

etic.com/equipment/c

oaching-

boards/m15126-

basketball-

clipboard.htm)

9.95 $

13.95 $

9.5x15.5

12.5x18.5

Magnetic playmaker.

- Morley athletic

(http://www.morleyathl

etic.com/equipment/c

oaching-

boards/m14974-

magnetic-

playmaker.htm)

34.95 $ 10x15

Spalding Coaching 

Board.

- 24 segons 

(http://www.24segons.

es/complementos/spal

ding-coaching-

board.html)

25 € 40x24
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Veleda Pizarra 

Tàctica.

- Manel Sanchez

(http://www.manelsan

chez.com/es/commer

ce.product.asp?

codproducto=6128)

12 € 35x20

XO Magnetic 

Coaching Board

- Hoopsking 

(http://www.hoopsking

.com/magnetic-

basketball-coaching-

board.html)

24.99 $ -

Pro Basketball 

Coaching Board

- Hooppsking 

(http://www.hoopsking

.com/basketball-

coaching-boards.html)

34.99 $ 16.5x12.5

Pizarra de Scariolo

- Tienda Feb

20.30 €

Com es pot apreciar a la taula, hi ha molta varietat de preus i això es pot deure a 

diferents motius: 

-  El  material  de  què  està  feta  la  pissarra.  Així,  la  pissarra  anomenada  “playmaker 

magnetic”, tal i com diu el seu nom, és magnètica. Hi incorpora una sèrie de fitxes (els 
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jugadors, la pilota) que s’enganxen a la superfície i a partir d’allà es poden moure.

- El pes de la pissarra i l’ergonomia (que influeix molt, ja que ha de ser subjectada mentre 

es fa servir). La pissarra “Pro Basketball Coaching Board” per exemple, té un forat a la 

part de dalt per a poder-la agafar més fàcilment i també inclou un compartiment perquè si 

desi el retolador quan no s’usa. 

- La doble representació del camp, és a dir, si una cara de la pissarra té el dibuix de tot el 

camp i l’altra cara mig camp. Un exemple en seria la pissarra “Spalding Coach Board”.

A banda dels aspectes ja comentats, voldria posar ènfasi en l’última pissarra de la 

taula: “La Pizarra de Scariolo”. Aquesta pissarra és la que ha utilitzat un entrenador de 

gran prestigi (Sergio Scariolo, a hores d’ara tècnic de la selecció espanyola de bàsquet) 

durant el Mundial de Turquia, disputat aquest mateix estiu, per tal de donar instruccions 

als jugadors de la selecció espanyola.

El disseny i “funcionament” d’aquesta pissarra és diferent de totes les altres ja que 

s’assembla  a  les  pissarres  de  joguina  dels  nens  petits,  en  les  quals  els  dibuixos 

s’esborren passant d’una a banda a una altra un tros de plàstic que en sobresurt. 

Aquesta  atípica  pissarra  la  van  posar  a  la  venda  a  la  web  de  la  Federació 

Espanyola de Bàsquet (FEB), a un preu de 20’30 euros, els quals anaven destinats a 

Caritas. Cal dir que, tot i l’èxit de la pissarra, no va poder evitar la derrota d’Espanya a 

quarts de final.
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4.2 DIFERENTS TIPUS DE TAULETES  (Gener 2011)

Asus Eee Slate EP121 ViewSonic Corporation  ViewPad 4 
WVGA

Motorola Xoom Cisco Cius

Samsung Galaxy Tab Toshiba Tablet Folio 100
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Toshiba libretto Acer  Tablet

Blackberry Tablet OS Rim Playbook
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Ipad
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4.3  DISPOSITIUS TÀCTILS
Sobre diferents suports tàctils.

El projecte està pensat per ser utilitzat en una tauleta però s'ha provat sobre diferents 

suports.

Sobre tablet-pc
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Sobre tablet-pc

Sobre mòbil

24



Digitalització d'una pissarra d'entrenador de bàsquet.  Adrià Arbués Sangüesa

Sobre pantalla tàctil

Sobre tauleta
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Sobre tauleta

Sobre PDI Pissarra Digital Interactiva
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Sobre PDI Pissarra Digital Interactiva
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4.4 NOVES TECNOLOGIES I BASQUETBOL

En aquest  apartat,  parlaré sobre un aspecte de l'àmbit  esportiu que, cada cop, 

esdevé  més  potent  i  influent:  el  de  les  noves  tecnologies  aplicades  a  l'esport, 

concretament al del bàsquet.

4.4.1. INSTANT REPLAY:

Una  tecnologia  molt  utilitzada  per  a  esdeveniments  especials  (finals  i  partits 

decisius, per exemple) és l'Instant Replay ('repetició instantània', en català). Aquest tipus 

de tecnologia serveix per a revisar en directe algunes accions de l'encontre amb el vídeo 

del  partit;  d'aquesta  manera  les  decisions  dels  àrbitres  esdevenen  més  segures  i 

fonamentades, en poder-se reexaminar els fets dubtosos gairebé a temps real.

L'Instant Replay va començar a ser utilitzat el 2006, i va ser aplicat per primer cop 

al bàsquet espanyol a la Copa del Rei de l'any 2007, on -entre altres casos- va ser molt 

útil per a comprovar si la cistella d'un jugador era de 2 o de 3 punts (és a dir, per a veure 

si  trepitjava  o  no  la  línia  de  6'25).  Aquest  mateix  any  ja  va  ser  utilitzada  en  altres 

esdeveniments, com ara la final de la lliga ACB.  

L'ús de l'Instant Replay, però, tampoc no garanteix al cent per cent que els àrbitres 

no s'equivoquin. Així, per exemple,  a l'Eurolliga de l'any 2009-2010, en el partit disputat 

per el Partizan de Belgrad i el Barça, hi va haver una jugada realment polèmica en què un 

jugador del Barça va llençar a cistella i la pilota s'hi va quedar rodant sobre el cèrcol; 

aleshores, un jugador del Partizan va “escombrar” la pilota perquè en sortís (cosa que es 

pot fer). Ara bé, aquesta acció la va dur a terme fora de temps i, per tant, no era vàlida. Tot 

i que el Barcelona va impugnar el partit, el va perdre. 

Adjunto una sèrie de links sobre aquest “famós” partit :   

– Crònica del partit: http://www.acb.com/redaccion.php?id=64698

– Impugnació del partit per part del Barça: http://www.acb.com/redaccion.php?id=64701

– Opinió  de  Joan  Creus  (director  esportiu  del  Barça)  al  respecte: 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=64711

– Opinió de Dusko Vujosevic (entrenador del Partizan) després que els àrbitres donessin 

la victòria al seu equip: http://www.acb.com/redaccion.php?id=64724

28

http://www.acb.com/redaccion.php?id=64724
http://www.acb.com/redaccion.php?id=64711
http://www.acb.com/redaccion.php?id=64701
http://www.acb.com/redaccion.php?id=64698


Digitalització d'una pissarra d'entrenador de bàsquet.  Adrià Arbués Sangüesa

A continuació,  adjunto  un  link amb  un  reportatge  molt  interessant  sobre  l'Instant 

Replay: http://www.fivemagazine.es/2010/03/16/la-importancia-del-instant-replay/ 

      4.4.2. LLOCS I PÀGINES WEB.

Un dels  aspectes  que ha evolucionat  més  els  últims anys  pel  que fa  a  noves 

tecnologies i esport és el de les pàgines web, on es “penja” tota la informació relativa a 

esdeveniments esportius gairebé a l'instant. 

La immensa majoria de pàgines web són accessibles a tothom que disposi d'una 

connexió a Internet i poden resultar de gran utilitat. En l'àmbit del bàsquet, hi ha un munt 

de pàgines web: sense anar més lluny, els 18 equips de l'ACB tenen una pàgina web 

pròpia.

N'hi ha de tota mena de formats, disseny i distribució de la informació. La web del 

DKV Joventut de Badalona, per exemple, presenta aquest estil: 

A banda de les webs de clubs, hi ha jugadors professionals que també tenen la 

seva pròpia pàgina web.

Sense sortir de les webs, m'agradaria esmentar diversos tipus d'estructures que 

s'hi allotgen i interaccions que s'hi estableixen: 
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4.4.2.1 XARXES SOCIALS.

Segons la Viquipèdia, les xarxes socials són “una estructura social creada per les 

relacions  de  tot  tipus  (d'amistat,  de  parentiu,  d'interessos  comuns,  de  creences 

compartides...) que es donen entre els membres d'una societat. Les xarxes socials són 

plataformes  virtuals  que  ofereixen  la  possibilitat  de  relacionar-se  amb  persones  de 

qualsevol lloc del món”. (http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social)

Però, què tenen a veure les xarxes socials amb el bàsquet i quines són? Ara ho 

veurem. 

4.4.2.1.1 TWITTER

El twitter, és “un servei de microblogging que permet els seus usuaris enviar i llegir 

missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters (denominats tweets ['piulets']) 

mitjançant el  mateix web de  Twitter,  SMS, missatgeria instantània o bé aplicacions de 

tercers com Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard o TweetDeck.

Els usuaris poden rebre les actualitzacions des de la pàgina del Twitter, mitjançant 

missatgeria instantània, SMS, RSS i correu electrònic” (http://ca.wikipedia.org/wiki/Twitter).

Ara mateix, el Twitter, és una de les formes més fàcils de saber el que succeeix al 

moment; és fins i tot més ràpid que la televisió. 

Hi ha jugadors i clubs amb Twitter com és el cas de Rudy Fernández i dels clubs 

Asefa Estudiantes o DKV Joventut de Badalona. Per tal d'oferir un tast d'aquesta xarxa 

social, n'he fet dues captures de pantalla:
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4.4.2.1.2 FACEBOOK

Aquesta xarxa social, potser més important que el  Twitter,  permet afegir amics i 

enviar missatges, fotos, compartir  enllaços (com ara vídeos del  Youtube) o vídeos. És 

obert  a tothom que sigui  major de 13 anys i  només cal  una adreça de correu vàlida 

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Facebook). 

Com  al  Twitter,  molts  jugadors  i  clubs  tenen  Facebook.  Per  tal  d'”agregar”  un 

jugador que tingui perfil al Facebook , cal enviar-li una sol·licitud d'amistat que ha de ser 
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acceptada per el jugador. 

Per posar-ne un exemple, tot seguit adjunto una captura de pantalla del Facebook 

d'un jove jugador, Josep Franch:

 

Al  Facebook  també  hi  ha  perfils de  clubs  de  fans  o  bé  de  “companyies”.  Per 

exemple, Bàsquet A Rcb (pertany a Ràdio Ciutat de Badalona) o el Club de Fans de Henk 

Norel:
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A banda dels perfils, també s'hi troben pàgines i grups que permeten rebre notícies 

del que més t'agrada o t'interessa (ja sigui de bàsquet o de qualsevol altra cosa):

          4.4.2.2 JOCS

Encara  que  pugui  semblar  una  bajanada,  existeixen  bastants  jocs  virtuals 

relacionats amb l'esport; cal dir que la quantitat de persones que hi juga és considerable i 

no para de créixer; generalment s'hi apliquen tecnologies i programacions com el  Flash. 

En el àmbit del basquetbol, hi ha un joc rei a Espanya: el Supermanager (que pertany a 

la web oficial de l'ACB). 
Aquest  joc  consisteix  a  formar  un  equip  de  bàsquet  “legal”,  és  a  dir,  que  no 

infringeixi les normes de nacionalitats de l'ACB (per a més informació, podeu consultar 

l'annex al final de l'apartat “Nacionalitats”). S'han de “comprar” jugadors de l'ACB usant-hi 

uns diners virtuals (amb un límit de despesa). Cada jornada, i depenent del que hagin fet 

els jugadors en la jornada real (si juguen bé el seu partit, si l'equip en què militen guanya 

o  perd,...),  l'equip  “virtual”  del  participants  en  el  Supermanager  rep  més  puntuació  o 

menys. Durant la setmana (mentre no hi hagi jornada) s'hi poden realitzar fins a 3 canvis. 

Hi ha un munt de participants i més de 300 000 equips “virtuals”.
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Existeixen altres jocs, com ara el Nostradamus (també a la web de l'ACB),  però no 

ha tingut tant d'èxit com el Supermanager.

4.4.3. VÍDEO

En aquest apartat de les tecnologies en l'esport hi ha hagut grans canvis els últims 

anys. Al  meu parer, aquests canvis són una millora per a esportistes i aficionats, ja que, 

ara mateix, es poden veure la major part de partits de qualsevol esport en directe per 

Internet  i de forma gratuïta. 

En el  àmbit  del  bàsquet,  per  exemple,  aquest  millora  va  ser  evident  durant  el 

Mundial de Bàsquet celebrat a Turquia aquest estiu (finals d'agost, principis de setembre), 

on es jugaven de 6 a 12 partits al dia, que, evidentment, no eren retransmesos per la 

televisió,  sobretot  si  no hi  jugava la  selecció  espanyola.  Doncs bé,  tots  els  partits  es 

podien veure per l'ordinador, a través de la pàgina web de la cadena “La Sexta”. 
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Ara mateix, durant la lliga ACB, tots els partits de basquetbol que son retransmesos 

per la televisió (ja sigui per “Teledeporte” o per qualsevol cadena autonòmica) es poden 

veure a través d'una web que posseeixen l'ACB i la companyia Orange: ACB360. A més 

d'oferir  el  partit  en  directe,  aquesta  web  permet  consultar-ne  les  estadístiques  i/o 

comentar el partit mitjançant una mena de xat (que es fa via Facebook ).

N'adjunto algunes captures de pantalla:
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4.4.4. SOFTWARE

     A banda de les noves tecnologies a Internet, també m'interessava saber si existien 

aplicacions informàtiques semblants a la meva, amb una finalitat similar: permetre que la 

pissarra de l'entrenador fos digital, no manual.

     En una entrevista a l'entrenador Carles Duran (que és inclosa en aquesta memòria) el 

dia 26 de Juny del 2010, aquest em va explicar que hi ha un programa per a superfícies 

digitals -el programa “scouting”- utilitzat per la majoria d'equips; es tracta d'una aplicació 

amb la qual es poden triar els fragments del partit que interessen per tal de remarcar allò 

en què l'entrenador vol que es fixin els jugadors. En aquesta mateixa entrevista en Carles 

em  va  explicar  que  el  que  interessaria  ara  mateix  amb  les  mateixes  utilitats  que 

l'”scouting” però amb imatges en directe.
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Una empresa  que  treballa  amb les  noves  tecnologies  aplicades  al  bàsquet  és 

“Digital Video Sport” (http://www.dvs-sport.com/esp/index.php). Es tracta d'una firma que es 

dedica professionalment al bàsquet, però també al futbol i a les motos. 

Entre el software més coneguts tenim aquests tres:

1- Basketball Coach Clipboard
 http://www.youtube.com/watch?v=If6NAH299h8

 

2- Coachpad per l'Ipad 
http://www.youtube.com/watch?v=kjrGktfFwyQ
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3- Basketball Playmaker 
http://www.youtube.com/watch?v=KFhnv1jKFb4
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4.4.5. ALTRES
     Aquest apartat recull, simplement, una curiositat relacionada amb les tecnologies al 

món del bàsquet. Als camps de bàsquet hi sol haver unes tanques publicitàries a peu de 

pista, al costat de les banquetes. A la imatge inferior, s'han remarcat dins rectangles de 

color vermell:

     Doncs bé, al torneig júnior de l'Hospitalet de l'any 2009, es van fer una sèrie de proves 

perquè  aquestes  tanques  publicitàries  mostressin  un  text  o  un  altre  depenent  de  la 

retransmissió a què tingués accés l'espectador. És a dir, que l'audiència d'una cadena 

espanyola com ara “Teledeporte” veuria publicitat de la televisió espanyola;  en canvi, un 

espectador  que veiés l'encontre des d'una cadena -posem per cas- alemanya,  rebria 

publicitat d'aquesta cadena alemanya.
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4.5 APUNTS TÈCNICS SOBRE EL BÀSQUET

Donat que la digitalització de la pissarra es focalitza en l’esport del basquetbol, abans de 

començar  a  exposar  el  meu  treball  crec  que  seria  convenient  esmentar  uns  quants 

aspectes d’aquest esport que poden ajudar a entendre les jugades que es representen a 

la pissarra: 

- A l’aplicació que he desenvolupat, els jugadors estan marcats amb números, de l’1 al 5. 

Què volen dir aquests números? Expressen la posició que ocupa aquest jugador dins 

l’equip. Com es pot comprovar, hi ha 5 posicions, que són les següents3: 

1- Base, el seu nom anglès és playmaker ‘creador de joc’. És l’encarregat de pujar 

la pilota fins al camp on s’ataca i, allà crear i repartit el joc. Aquests jugadors destaquen 

per  les  assistències  (passes  de  pilota  que  acaben  en  bàsquet)  i  no  acostumen  a 

sobrepassar els 2 metres (normalment són els més baixos de l’equip). 

2- Escorta, el seu paper és encistellar des de fora, és a dir, es caracteritzen per 

tenir un bon tir exterior. Normalment, ajuden el base a pujar la pilota.

3- Aler o ala, acostuma a ser més alt però menys ràpid que l’escorta. La funció 

dels alers és molt versàtil, ja que ajuden tant en les posicions exteriors (anotant i passant) 

com en les interiors (rebotant). Solen fer uns 2 metres. 

4-  Aler-pivot,  habitualment,  és més alt  i  més potent que l’aler,  tot  i  ser menys 

versàtil. Alguns arriben a ser grans tiradors de mitja-llarga distància; son grans rebotadors 

gràcies a la seva alçada (de 2 metres a 2’15 en els jugadors professionals).

5- Pivot,  és (exceptuant alguns casos) el  jugador més alt  de l’equip. Els pivots 

juguen  sempre  prop  del  cèrcol  i  són  grans  rebotadors;  amb  el  pas  del  temps,  la 

3 Per tal d’utilitzar el terme correcte en català, he consultat el diccionari d’esports en línia del Termcat: 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114, [última consulta 17/01/2011]>.
També he consultat Bàsquet [material gràfic] . [Palma]: COFUC, Consorci per al Foment de la Llengua 
Catalana, [2010]. 1 tríptic. 
<També disponible en línia a: http://www.cofuc.cat/documents/basquet.pdf  [última consulta:  desembre 
2010]
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corpulència  i  duresa dels  pivots  ha estat  atemperada o  substituïda per  un progressiu 

domini de la pilota.

En les dues imatges següents  es  pot  apreciar  la  diferència  d’alçada segons la 

posició:

                               

En aquesta fotografia de l’any 2008-2009 del DKV Joventut de Badalona es poden 

veure 5 jugadors, un de cada posició: 

Ricard Rubio (dorsal 9 – base, 1’89 metres d’alçada)

Pau Ribas (dorsal 4 – escorta, 1’96 metres d’alçada)

Pere Tomàs (dorsal 19 – aler, 2’02 metres d’alçada)

Luka Bodganovic (dorsal 10 – aler-pivot, 2’03 metres d’alçada)

Henk Norel (dorsal 17 – pívot, 2’12 metres d’alçada) 

Es pot comprovar com va augmentant l’alçada d’acord amb la posició. Només Luka 

Bogdanovic és una “excepció”, ja que els alers-pivots acostumen a ser més alts.
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Aquesta  segona  fotografia  (de  la  temporada  2009-2010)  il·lustra  també la  diferència 

d’alçada en funció de la posició: el dorsal 10, Shammond Williams, és el base i el més 

baix dels 5 (1’86 metres). En l’altre extrem, Kosta Perovic és el pivot i, per tant, el més alt 

de tots (2’17 metres).
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4.6 APLICACIÓ DIGITAL 1:  LES JUGADES

Per a dissenyar les jugades he après una mica de programació de l'”Adobe Flash” 

versió 8.0 i, tot i que ha estat un procés complex, ho he acabat entenent. Ara explicaré la 

base de les jugades:

4.6.1 L'ADOBE FLASH 

Primer de tot, cal esmentar quatre trets bàsics del “Flash”:

–El llenguatge que es fa servir per a la programació es diu  Actionscript (en el meu cas, 

llenguatge Actionscrip versió 2.0 -n'hi ha versions més actuals i modernes, però jo només 

disposo de la 2.0-). La programació que utilitza el Flash -ho fa des de la versió 5, abans 

no hi havia programació- actua sobre el que s'anomena “objectes”, elements que estan 

posats a l'escenari (botons, i clips de pel·lícula, per exemple).

–El  Flash utilitza una línia de temps: un conjunt de fotogrames on s'ubica el que ha de 

succeir en cada moment:

Com es pot apreciar a la imatge, hi  ha una escala amb uns numerets (25, 30, 

35....). Es tracta del número de fotograma. El conjunt de fotogrames genera la línia del 

temps.  L'escenari per a situar els “objectes” de la meva pissarra el vaig fer d'una mida 

suficientment gran perquè es pogués veure a la majoria de pantalles d'ordinador; la mida 
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final ha estat de 1000 x 700 píxels, donat que la tauleta sobre la qual he pogut fer les 

proves tenia aquesta resolució.

–En el Flash s'acostuma a treballar amb tres elements: botons, gràfics i clips de pel·lícula.

•Els botons són elements que fan que succeeixi alguna cosa quan s'hi passa per sobre 

(acostuma ser només un canvi de color) i una altra quan s'hi clica al damunt. Això també 

ha condicionat el treball, ja que a les pantalles tàctils no hi ha la possibilitat de passar per 

sobre.  

•Els gràfics són simplement imatges que es vol importar a l'escenari.

•Els clips de pel·lícula són elements que permeten rebre programació. Els botons també 

poden rebre programació, però és millor fer-ho sobre els clips.

Un cop s'ha acabat de fer qualsevol acció amb Flash, es pot desar de forma normal i 

corrent: “Fitxer” - “Anomena i desa”; l'arxiu es desarà en format “.FLA”

Però el programa Flash també permet guardar l'arxiu en diferents formats.  És l'opció 

“Publicar” i ofereix aquestes possibilitats: 
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Quan es fa una feina amb Flash, l'arxiu resultant és d'extensió “.FLA”. Ara bé, si es 

'publica' -és el terme que s'utilitza per dir que l'arxiu “.FLA” es comprimeix- passa a ser 

format “.SWF”; l'arxiu “.SWF” ocupa molt menys que el “.FLA:” i és el que s'incorporarà a 

una pàgina web (HTML). 

El Flash també permet fer un arxiu executable. Aquí adjunto una captura d'un arxiu 

Flash en els seus diversos formats i mides.
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Es pot comprovar la diferència entre un arxiu “.FLA” i un “.SWF”; així mateix, ja es 

veu que els arxius “.EXE” -que es poden posar en marxa en qualsevol ordinador sense 

haver de tenir l'Adobe Flash Player- ocupen moltíssim.

4.6.2 EL DISSENY DEL CAMP

Abans de començar a explicar com es dissenya una jugada, cal saber com està 

feta la base. 

Primer de tot, vaig fer un dibuix amb Autocad (fonament de dibuix tècnic de primer 

de batxillerat) del camp de bàsquet. Després el vaig acotar. 

En realitat,  no vaig dissenyar un sinó 3 camps de bàsquet diferents, perquè les 

mides  reglamentàries  són  diverses  segons  la  categoria.  Els  vaig  dibuixar  segons  les 

mides oficials de:

–Mides categoria mini.
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–Mides ACB i LEB (primera divisió i segona espanyola, que han canviat mides aquest 

any).

48



Digitalització d'una pissarra d'entrenador de bàsquet.  Adrià Arbués Sangüesa

–Mides NBA

     Un cop fet el dibuix, em vaig trobar amb un problema: l'Autocad no permet guardar 

l'arxiu en format “.jpg” (que és el que s'utilitza més). Llavors el vaig exportar a “.bmp” 

(mapa de bits) des de l'  Autocad,  que sí que ho permet. Un cop amb l'arxiu en format 

“.bmp”, el vaig passar a “.jpg” (format estàndard que no ocupa tant com el “.bmp” i es pot 

incorporar a les aplicacions de Flash) amb un programa que  es diu XnView. 

Aquí adjunto la captura de l'arxiu realitzat amb Autocad  dels 3 camps:
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Després  d'haver  fet  el  camp,  el  vaig  haver  de  passar  a  unes  dimensions 

determinades (928 x 600 pixels, una mida gran però alhora més petita que l'escenari). 

Havia de deixar espai per a posar botons.

4.6.3 ELS “CLIPS” DELS JUGADORS I LA PILOTA

El pas següent és crear “clips” dels jugadors i de la pilota: 5 de locals (numerats de 

l'1 al 5) i 5 de visitants (numerats de l'1 al 5 també), i posar cada jugador en una capa amb 

el seu nom. Per tal de dissenyar les imatges dels números, vaig optar pel format “.png”, 

que permet que tinguin parts transparents i, és clar, en ser un cercle, no volia pas que la 

part exterior fos blanca, ni tampoc un quadrat, ja que quedaria realment estrany i lleig. 

Aquests clips havien de tenir unes determinades ordres:

•Que portessin un cercle a dins que s'il·lumines -pampallugues- quan fos necessari per 

donar informacions concretes o captar l'atenció. 

•Que es poguessin arrossegar.
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•Que portessin un nom (el número 1-> J1) tant en el jugador com en el cercle de dins que 

és el que s'il·lumina (cercle del jugador 1-> c1). He adjuntat un exemple on, en lloc de 

carregar números, es carreguen imatges de la mateixa mida del botó; aquestes imatges 

corresponen a les cares dels jugadors d'un equip de bàsquet.

•També vaig voler que aquests clips es poguessin situar a través de programació en unes 

coordenades, el que permet copsar un vessant matemàtic.

4.6.4 LES JUGADES

Un cop “fets” els jugadors i la pista a l'escenari -en les seves respectives capes- ja 

tenia la base. Ara s'havia de fer la jugada.
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Per a fer la jugada, és necessari dibuixar totes les línies que s'hi puguin generar i 

que marcaran els desplaçaments dels jugadors, de la pilota, de les accions... en una capa 

que vaig anomenar “línies”:
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–Una línia normal  i  corrent  (ja pot  ser  corba o recta) amb una fletxa al  final  significa 

moviment del jugador en el sentit de la fletxa.
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–Una línia discontínua amb una fletxa al final que va d'un jugador a un altre significa una 

passada cap al jugador que indica la fletxa.
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–Una línia  recta de color  carabassa sense cap mena de fletxa al  costat  d'un jugador 

significa un bloqueig.

–Una creu de color diferent a les altres línies significa un tir a cistella.

Un cop es tenen totes les línies,  les anomenarem per tal  de poder incloure-les 

després a la programació (l1,l2,l3...).
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Finalment, només s'ha de començar a programar. Tot seguit detallaré les ordres 

que m'han calgut en la programació de la meva aplicació. Per a programar s'acostuma a 

fer una capa que es digui “programació”,  i allà és on es posen totes les ordres.

•Per a posar un fotograma que canvii la programació s'ha de clickar el botó F6 i, un cop al 

fotograma, s'ha d'apretar F9. Llavors apareixerà un panell d'accions on es posaran les 

ordres.

•Primer cal fer una mena de llistat del que es té, és a dir, jugadors i línies. Posem per cas 

que tenim els 3 jugadors locals -amb el seu respectiu cercle- i 5 línies. Llavors hi hauríem 

d'escriure una llista:

 

•Si deixem la llista així, no passarà res de res, només es veurà el que tenim en pantalla. 

Però potser no ens interessa que es vegi, per exemple, alguna línia.  Aleshores hem de 

seleccionar el que volem que s'il·lumini o no/ que es vegi o no. Per tal de fer-ho, farem 

servir l'ordre: _visible=false; / _visible=true;

Per exemple, volem que el jugador 1 estigui il·luminat i que es vegin les línies 2 i 3. 

La programació serà la següent:
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•Quan ja sabem fer que les coses siguin visibles o no, només cal:

•Tenir clar l'ordre en què han de succeir les coses.

•Saber moure els jugadors.

Pel que fa a l'ordre, el procediment és força senzill. La meva forma d'organitzar 

els fets és la següent (sabent que 12 fotogrames són 1 segon).

•Il·luminació dels jugadors que participen a la jugada (25 fotogrames).

•Mostrar les línies que calen sense de deixar d'il·luminar els jugadors que 

participen a la jugada (25 fotogrames).

•Moviment  dels  jugador  i  de  la  pilota  cap  on indiquen  les  fletxes;  les 

fletxes i la il·luminació desapareixen (25 fotogrames).

El  moviment és el  procés potser més costós i  imprecís,  s'ha d'executar amb la 

creació d'una interpolació de moviment. Ara ho explico més detalladament:

Un jugador s'ha de moure a partir del fotograma 50 fins el 75 (recordem que 

són 25 fotogrames) des d'una posicó X= 50 Y= 50 a una altra posició X=125 Y=250 

(he posat coordenades per a tenir una referència però no calen). Per tal que aquest 

jugador es mogui, ens posem sobre el fotograma número 50 de la capa del jugador, 

pressionem el botó de la dreta del ratolí i cliquem sobre: “Crear Interpolación de 

Movimiento”.  Llavors,  sobre  el  fotograma  75  -que  és  quan  ha  de  cessar  el 
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moviment-, apretem F6 i, el fotograma seguent, pressionem el botó de la dreta del 

ratolí i cliquem sobre “Quitar Interpolación de Movimiento”. 

Quan ja tinguem el lapse que s'ha de moure, ens situem sobre l'últim fotograma 

amb interpolació i movem el jugador al lloc desitjat. Ara el jugador ja es mourà. 

4.6.5 ALTRES ASPECTES

Per a acabar,  m'agradaria esmentar un parell  de complements que he afegit  al 

treball: 

•He inclòs en les jugades uns clips que considero una de les parts més importants del 

treball. Són una sèrie de 5 botons alineats amb unes ordres diferents cadascun. Aquests 

botons estan situats al marge esquerre de la pantalla per a fer-los encara més útils: amb 

això vull dir que, si un entrenador està mostrant una jugada als jugadors amb una tauleta 

digital, ha de subjectar la tauleta amb les dues mans perquè si no pot caure; en tenir els 

botons al  marge esquerre,  no caldrà que deixi  anar la tauleta,  només caldrà un breu 

moviment amb el dit. 

•El primer botó és el botó de “Play” amb el qual:

- S'inicia la jugada.

- Es reprèn la jugada quan està en “Pause”.

La seva programació és la següent:

58



Digitalització d'una pissarra d'entrenador de bàsquet.  Adrià Arbués Sangüesa

•El segon botó és el botó de “Pause” amb el qual:

- S'atura la jugada un cop està en marxa. Ara bé, la jugada s'atura en aquell instant i 

si es torna a reproduir, es reproduirà des d'aquell precís moment i no des del principi.

La seva programació és la següent:

•El tercer botó és el botó de “Rebobinar” amb el qual:

-  Es  retrocedeix  25  fotogrames en qualsevol  moment  que la  jugada  estigui  en 

funcionament.

La seva programació és la següent:

(Ara bé, la programació d'aquest botó varia cada 25 fotogrames, ja que el “gotoAndPlay” 

porta entre parèntesis el fotograma al qual ha d'anar, que serà 25 més cada cop).
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•El quart botó és el botó d'“Avançar” amb el qual:

-  S'avancen  25  fotogrames  en  qualsevol  moment  que  la  jugada  estigui  en 

funcionament.

La seva programació és la següent:

•L'últim botó és el botó de “Stop” amb el qual:

- S'atura la jugada en qualsevol moment i torna al principi de tot.

La seva programació és la següent:

–Per últim, vull comentar una cosa que facilita molt tenir totes les jugades en un mateix 

“arxiu”, és a dir, no tenir-ho tot separat. Té a veure amb botons i programació alhora:
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     He fet uns botons amb números que fan anar a un cert fotograma;  aquest fotograma 

té una programació que diu que carregui un cert arxiu “.swf”, que és un arxiu d'alguna 

jugada que hem fet anteriorment.

Els botons són els següents: 

El primer botó porta la següent programació, que fa que vagi al fotograma número 2:

I la programació del fotograma és la següent: loadMovie("a1.swf",1);

Aquesta programació fa que es carregui l'arxiu “4a.swf” fet anteriorment. En aquest cas és 

una jugada anomenada “pick 'n' roll”.
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4.7 RELACIÓ DE JUGADES

Un cop explicat com es fa una jugada, resumiré les jugades que he dissenyat i que 

hi ha penjades a la web de l’aplicació (http://www.sacosta.org/adria).

1- Passar i tallar (jugada ofensiva): és un dels principis del bàsquet. El base (ja en 

camp ofensiu) passa la pilota cap a un jugador situat a la banda i efectua un tall 

(moviment sense pilota cap a cistella) per a veure si el jugador al qual li ha passat 

la pilota l’hi pot tornar. Si aquesta passada no és possible, el jugador de la banda 

contrària al que té la pilota en aquell moment reemplaçarà el buit que ha deixat el 

base.

2- Bloqueig i continuació (jugada ofensiva): un altre dels principis del bàsquet. Només 

hi  participen  3  jugadors:  el  pivot  fa  un  bloqueig  al  base,  perquè  tingui  espai  i 

avantatge, i segueix amb el bloqueig anant cap a dins de la zona. Si el base no té 

avantatge, és possible que en tingui el pivot. Si no hi ha avantatge per a cap dels 

dos, sempre queda com a últim recurs passar la pilota al tercer jugador, que estarà 

a la banda. 

3- Doble bloqueig (jugada ofensiva):  és una variant  de la segona jugada, però en 

comptes de tenir 3 jugadors participant, hi participen els 5 (és a dir, tots). Els dos 

jugadors interiors (pivot i aler-pivot) fan un doble bloqueig al base. Després que el 

base passi el bloqueig d’un dels dos pivots, l’altre jugador interior (acostuma a ser 
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l’aler-pivot) s’obre a la línea de tres punts. El base té 4 opcions: entrar, passar la 

pilota al jugador interior que ha seguit el tall, passar la pilota al jugador interior que 

s’ha obert a la línea de tres punts o bé passar la pilota a un jugador exterior que 

estigui desmarcat (el que és mol probable degut als canvis defensius generats pels 

desavantatges).

4- UCLA (jugada ofensiva): aquest és més aviat un sistema ofensiu molt complex en 

el qual es pretén que la pilota passi per les mans de 4 jugadors i torni a arribar al 

base havent creat algun desavantatge. 

5- Situació de partit 2’’ (jugada ofensiva): aquesta és una de les utilitats de la pissarra, 

tenir jugades dissenyades per a situacions de partit. Aquesta, per exemple, és per a 

una situació en la qual es perd de 2 punts i queden 2 segons, amb el teu equip 

traient de fora de banda a camp ofensiu. La jugada acaba amb un llançament de 

l’escorta o del base des de la línia de 3 punts (per a guanyar el partit) o bé amb un 

llançament d’un jugador interior de 2 punts (per a empatar el partit). 

6- Defensa individual (jugada defensiva):aquest és el principi bàsic de la defensa en el 

bàsquet.  Es  marca  on  s’ha  de  col·locar  el  defensor  quan  es  fa  una  defensa 

individual en el moment en què la pilota està en les cinc posicions ofensives, és a 

dir, quan passa per les mans de tots els jugadors atacants. 

7- Zona 2-3 (jugada defensiva): és el mateix concepte que la jugada número 6 però, 

en comptes de fer-se una defensa individual, s’exerceix una defensa en zona.
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4.8. APLICACIÓ DIGITAL 2: LA PISSARRA

La part pràctica d’aquest treball és la posada en marxa d’una aplicació multimèdia 

per a superfícies digitals tàctils que comprèn: 

• un seguit de jugades d’estratègia ja dissenyades per a donar resposta a diverses 

circumstàncies que poden ocórrer en un partit o en un entrenament de bàsquet

• una  pissarra  digital,  en  la  qual  l’entrenador  pot  dissenyar  les  seves  jugades  i 

tàctiques tot arrossegant-hi els jugadors o dibuixant-hi línies. 

                

Exemple de pissarra que representa mig camp de basquetbol
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Exemple de pissarra que representa el camp sencer

Tot seguit, explicaré com he creat aquesta aplicació i detallaré els passos que he 

seguit:

Per a generar l’aplicatiu que fa funcionar la pissarra digital i que permet de crear-ne 

les jugades,  he fer  servir  el  programa  Adobe Flash. Aprendre a usar ia programar en 

Flash va comportar-me molt de temps, ja que em va caldre aprendre’n tot el llenguatge i 

saber-lo utilitzar quan calia. 

Primer de tot,  vaig usar  l’Autocad  per a fer els dibuixos dels camps de bàsquet 

( com ja ha estat explicat, amb imatges, a l’apartat anterior: “Com fer una jugada”). I vaig 

decidir-me per fer dos tipus de pissarra: la de camp sencer i  la de mig camp. De fet, 

moltes de les pissarres “manuals” que usen els entrenadors de bàsquet disposen de les 

dues opcions i jo no em volia quedar enrere.

Un  cop  ja  tenia  el  camp dibuixat  i  situat,  vaig  haver  de  prendre  una  sèrie  de 

decisions importants:  les coordenades X i  Y en què estarien situats els jugadors.  Una 

vegada decidides, les vaig haver d’introduir en la programació de Flash. En el mig camp 
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van ser les següents: 

Seguint  amb  la  programació  i  com  ja  he  explicat,  tots  els  jugadors  estan 

individualitzats, “anomenats”: els jugadors locals es designen amb la lletra “j” i  amb el 

número que porten a la pissarra dins el cercle; els contraris els “anomeno” “c” + el número 

que els correspon. 

En les ordes de programació es pot veure com hi ha jugadors que estan inactius, ja 

que en un partit de bàsquet només en juguen 5; per aquest motiu vaig decidir desactivar-

ne els altres, és a dir, els que tenien del número 6 en amunt. Les coordenades X i Y són 

les que apareixen al costat de la notació del jugador (per exemple, i tal com es pot veure 

en la imatge superior, que reprodueix mig camp, el jugador 1 del equip local (j1) estarà a 

la posició X=489’3, Y=492,4).
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En el camp sencer, les coordenades són les següents: 

Un  cop  situats  els  jugadors,  vaig  haver  de  decidir  com  s’hi  marcaria  el  seu 

moviment; vaig optar per una forma més o menys senzilla i que m’aniria molt bé. Es tracta 

que, quan s’arrossegui un jugador (ja sigui amb el dit -a una pissarra digital- o amb el 

ratolí -a un ordinador), s’origini una línia que segueixi la trajectòria del jugador. Ara bé, si 

tots els jugadors que es moguessin generessin una línea del mateix color, el resultat seria 

molt confús; per tant, vaig establir que:

- El moviment dels jugadors locals quedaria marcat amb una línia de color vermell.

- La trajectòria dels jugadors visitants generaria una línia de color negre.

- El moviment de la pilota dibuixaria una línia de color magenta.
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Un exemple del resultat és següent:

Cal afegir, sobre el camp, es pot dibuixar qualsevol cosa, ja sigui una tàctica o un 

apunt;  només cal la pressió del dit  –pissarra-  o pitjar el  botó esquerre del ratolí.  Per 

defecte, la línea surt de color negre però es pot canviar, com es veurà després.
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La programació usada per a la notació del moviment de jugadors i  pilota,  força 

complexa, és:

- La del jugador atacant: 

- La del jugador defensor: 

- La de la pilota:
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Un cop situats els jugadors i programada la notació dels moviments de jugadors i 

pilota, vaig decidir col·locar al marge esquerre uns botons que, al meu parer, tenen molta 

utilitat:

- El primer botó, el del cercle de color negre, serveix perquè la línia que es dibuixi 

sobre el camp, sense arrossegar cap jugador, sigui de color negre. És el color que 

surt per defecte.

- El segon, el del cercle de color blau cel, és perquè la línia que es dibuixi sobre el 

camp, sense arrossegar cap jugador, tingui color blau cel.

- El tercer, el del cercle verd clar, serveix perquè el dibuix d’aquesta mateixa línia 

sigui verd clar.

- El quart, el del cercle de color blau fosc, genera una línia blau fosc. 

- El penúltim, el que té dues fletxes cap enrere, serveix per a esborrar totes les 

línees  que  s’han  generat  al  camp (ja  siguin  les  de  la  pilota,  les  dels  jugadors  o  les 

dibuixades); també fa que els jugadors tornin a les posicions inicials. 

- L’últim dels botons, el que té una fletxa cap enrere, serveix per a esborrar totes les línees 

del camp (ja siguin les de la pilota, les dels jugadors o les que hi hàgim pogut dibuixar) 

però, a diferència del botó anterior, els jugadors no es mouen de la posició en què estaven 

abans de prémer el botó.

Les programacions són les següents: 

- La del primer botó:

- La del segon botó:

- La del tercer botó:
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- La del quart botó:

- La del cinquè botó:

- La del sisè botó:

Aquests botons hi són tant a la pissarra de mig camp com a la de camp sencer. 

Però,  perquè totes  les  programacions que he  anat  esmentant  al  llarg  d’aquest 

document funcionessin correctament, vaig rebre l’ajut d’en Francesc Galvany, un expert 

en la  matèria  i  ex-alumne del  meu Institut.  Ell  em va  ensenyar  una nova i  essencial 

programació per a una capa nova. És la que es mostra en la imatge següent:
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Aquesta programació és la que fa que cada jugador creï una línia amb el seu 

color corresponent i relaciona els botons amb el seu ordre.

Per  a  acabar,  incloc  un  parell  de  captures  de  pantalla  de  la  pissarra  en 

funcionament:
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4.9  LA  VESSANT  MATEMÀTICA  DEL  MEU  TREBALL:  LES  FUNCIONS 
QUADRÀTIQUES DE BEZIER

Segons la Viquipèdia, “la corba de Bézier en matemàtica és una corba paramètrica 

que és important en gràfics d'ordinador i camps relacionats com Adobe Photoshop. Les 

generalitzacions de les corbes de Bézier a dimensions superiors s'anomenen Superfícies 

de Bézier de les quals el triangle de Bézier n'és un cas especial.”

Les funcions quadràtiques de Bezier, són “les que donen la funció B(t), donats els 

punts P0, P1, and P2,

Aquesta corba també és un segment parabòlic.”4 La digitalització de la pissarra 

de bàsquet amb el programa “Flash” comporta, com ja s’ha explicat, la plasmació gràfica 

de moviments de jugadors i/o de pilota que, sovint, descriuen trajectòries corbes com la 

següent: 

4 http://ca.wikipedia.org/wiki/Corba_de_B%C3%A9zierç
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Doncs bé, des d’un punt de vista matemàtic, la línia corba que surt del jugador 1 i 

va cap al jugador 3 és una línia d’una funció quadràtica de Bezier. En aquest apartat de la 

meva recerca, intentaré explicar la naturalesa d’aquestes línies corbes a partir de captures 

de pantalla del Geogebra (programa informàtic matemàtic).

- Tenint dos punts A i B fixos, situem un punt P aleatori alineat a A i B.

La posició de P respecte als punts A i B està representada gràficament a la línia 

negra de la  part  superior  dreta de la  imatge i  amb el  valor  t=  0.58;  aquest  valor  pot 

canviar-se, tot prement el punt i arrossegant-lo fins a situar P on es desitgi, tal com es pot 

apreciar en les imatges següents: 
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La fórmula que expressa el moviment del punt P depenent dels punts A i B és la 

següent:

Un cop vist el que succeeix amb 2 punts fixos, anem a provar-ho amb 3, és a dir, hi 

afegirem un punt C, no alineat amb els altres dos. Podem dir que el punt P es mourà 

segons una corba quadràtica de Bezier definida per A, B i C. 

Perquè es vegi més clar, he ajuntat els punts A i C amb el punt B amb línies rectes negres, 

i he unit el punt P als punts A i C mitjançant una línea corba de color vermell.
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La fórmula que expressa el moviment del punt P depenent dels punts A, B i C és la 

següent:

Podríem  pensar  que  les  corbes  generades  per  l’”Adobe  Flash”  responen  a  aquesta 

fórmula, però, en realitat, no són tan simples, ja que la curvatura que il·lustra la primera 

imatge (la línia corba que surt del jugador 1 i va cap al jugador 3) és massa gran per a 

aquests paràmetres. Així, doncs, cal pensar en la influència d’un altre punt (D).

Per tant, he repetit el mateix procediment seguit en els casos en què es consideraven 2 i 3 

punts fixos, però aquest cop amb 4 punts.

I, tal i com havia fet amb la funció de 3 punts, he unit els punts A i B, B i C, i C i D amb 

línies negres; també he unit el punt P els punts A i D mitjançant una línia vermella corba:
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La funció de la corba és la següent:
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5. ANNEXOS
5.1 ENTREVISTA A CARLES DURAN (22 de Juny del 2010)

El  22 de juny de 2010, vaig entrevistar en Carles Duran. Volia que m’ajudés a orientar 

el meu treball, ja que no en tenia clars alguns aspectes (com, per exemple, la viabilitat de 

la  pissarra  digital).  Carles  Duran  és  resident  a  Vilassar  de  Mar  i  va  estudiar  a  l’IES 

Vilatzara, com jo. És entrenador professional de basquetbol; ha estat segon entrenador 

del primer equip del DKV Joventut de Badalona i, ara mateix, és l’entrenador de l’equip 

vinculat DKV: el Club Bàsquet Prat Joventut, que juga a la FEB PLATA A. Fa 10 anys que 

es dedica –professionalment- al món del bàsquet i, a banda d’entrenar, ha fet  scouting 

(seguiment de joves promeses d’altres països).

      
Carles Duran amb el seu equip. Temporada 2010-2011

En  Carles  Duran  és  un  entrenador  jove,  que  usa  habitualment  les  noves 

tecnologies en la seva professió però, alhora, compta amb molta experiència en el món 

del  bàsquet,  com  a  aficionat,  jugador  i  com  a  professional.  Tot  això,  unit  a  la  seva 

proximitat, va fer el considerés una persona idònia per a encarrilar el meu projecte de 

digitalització d’una pissarra d’entrenador de basquetbol.
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Saps d’alguna persona o entitat  que  hagi  intentat  aplicar  aquest  tipus  de 
tecnologia –és a dir, una pissarra digital- al món del bàsquet? 

Sí.   Una empresa de Barcelona,  que es  diu  Digital  Video Sport,  ha  fet  un  programa 

anomenat “scouting”, que permet tenir el vídeo dels partits i fer-ne “transparències” per a 

veure el que més interessa. Aquest programa ja està essent utilitzat per equips com ara el 

Barça o l’Estudiantes.

A  banda  d’aquesta  empresa  barcelonina,  n’hi  ha  una  altra  a  les  Illes  Canàries 

especialitzada  en  hoquei  herba  i  que  ara  està  començant  a  treballar  amb  l’equip 

professional de bàsquet.

Utilitzeu tecnologies com l’iphone o els androids?
Fem servir  l’iphone amb programa scouting, perquè permet fer un recull dels fragments 

que ens interessen, confeccionar un vídeo i, a partir d’allà, enviar-lo a l’iphone del jugador 

que l’ha de veure.

Els androids, com que són més simples, no els fem servir.

Creus que en un futur no molt llunyà la pissarra digital de bàsquet podria ser 
útil? 

Si tot va bé, podria ser una molt bona eina. Tot i així, l’ideal seria tenir la imatge en directe 

sobre la superfície digital en el mateix moment que el partit.

Amb quin tipus d’aparells faries servir aquesta pissarra digital, amb tabblets 

o palms (connectats a un projector, és clar)?
Em sembla  interessant  que  es  pugui  aplicar  a  tot  tipus  de  tecnologies.  El  programa 

scouting, per exemple, ho és. Jo faig el meu vídeo amb el  scouting des del meu ordinador 

i aquest vídeo el pot veure qui vulgui amb el dispositiu que vulgui, sempre i quan jo li enviï 

l’arxiu.  Quant a les  palm, són massa petites per a ensenyar alguna tàctica a tot l’equip.

Si la pissarra digital no fos tàctil, si es tractés només d’una pantalla, podria 
resultar també útil?

Si estem parlant d’un temps mort, per exemple, no seria gens útil, ja que el que interessa 
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és poder dibuixar les jugades sobre la pissarra.  En canvi, tenir l’ordinador a la sala de 

reunions per anar fent, no ho trobo una mala idea.

Hi trobes algun desavantatge? 
No.

Quantes jugades podeu arribar a planificar en un any?
S’ha de tenir en compte que juguem contra 25 equips més o menys cada any; això vol dir 

que, per a cada equip, tenim unes 20 o 30 jugades que se centren sobretot en el vessant 

tàctic.

Generalment, en distingim dues fases: 

- Prepartit-:  mirem els 4 últims partits de l’equip contra el qual es juguem i n’extreiem 

“conclusions” i estratègies:

1- Sistemes d’atac

2- Aspectes del seu joc que ens permetin de treure punts

3- Com defensen

4- Individuals (videos de cada jugador)

- Postpartit-: mateixa idea que el prepartit però del nostre equip (mirant només l’últim 

partit)
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5.2 ENTREVISTA  AMB ALEJANDRO GARCÍA RENESES (2 de Gener del 2011)

        

Alejandro  García  Reneses,  conegut  com  "Aíto"  García  Reneses   és  un 
entrenador de bàsquet espanyol. Nascut en Madrid, el 20 de desembre de 1946, és 
el tècnic més prestigiós del bàsquet espanyol amb, entre altres, nou títols de Lliga 
ACB.  Posseeix  tots  els  títols  que  poden conquistar-se  en  el  bàsquet  europeu 
excepte la Copa d'Europa, malgrat que, amb el FC Barcelona, va arribar a disputar-
ne tres vegades la final. Ha desenvolupat tota la seva carrera com a entrenador a 
Catalunya;  ha  dirigit  el  FC  Barcelona  durant  15  temporades  (tretze  com  a 
entrenador i dues com a manager) i els tres equips de Badalona: el Círcol Catòlic, 
el Cotonificio i, especialment, el Joventut de Badalona, el qual ha dirigit en dues 
etapes: entre 1983 i 1985, i des de juliol de 2003 fins al 2008”5.

Com a entrenador també ha estat seleccionador juvenil i júnior d'Espanya, i 
seleccionador europeu en algunes trobades amistoses.

Avui diumenge 2 de Gener de 2011, aprofitant el partit de bàsquet entre el DKV 

Joventut de Badalona i l’Unicaja de Màlaga, he volgut ensenyar el meu treball i conèixer-

ne l’opinió  d’un dels  entrenadors més importants de la  història  del  bàsquet  espanyol, 

Alejandro Garcia Reneses (col·loquialment, Aíto), que actualment entrena l’Unicaja.

5 Extret de:  http://ca.wikipedia.org/wiki/A%C3%ADto_Garc%C3%ADa_Reneses
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Vaig voler parlar amb Aíto García Reneses perquè, a banda que l’admiro, és un 

entrenador  amb  moltíssima  experiència  i,  alhora,  molt  interessat  per  les  noves 

tecnologies, en especial si són aplicables al món del bàsquet. Vaig contactar amb ell via 

correu electrònic i, per tant, abans de l’entrevista, ja coneixia el meu projecte de pissarra 

digital;  he d’afegir  que,  tot  i  que no sóc  de cap manera un  professional,  Aíto  García 

Reneses sempre va contestar els meus correus amb interès per la meva feina i amb molta 

amabilitat.  

Al Pavelló Olímpic de la Penya, on ha tingut lloc l’entrevista, he pogut mostrar-li el 

funcionament de la meva pissarra digital,  i  ell  ha explorat les jugades que jo hi  havia 

preparat i planificat. Segons el meu parer, no li ha semblat gens malament tot el treball 

realitzat i m’ha animat a seguir en aquesta línia i a afegir-hi alguna jugada concreta més. 

Després de “treballar” amb la meva aplicació digital, Aíto m’ha mostrat el programa que fa 

servir ell per a dissenyar jugades d’estratègia; se’n diu Coach Pad i només es pot utilitzar 

en un iPad. El cert és que el programa no li ha acabat de funcionar –la informàtica juga a 

vegades males passades- però me n’ha fet  cinc cèntims i  hi  he pogut  veure algunes 

imatges.  

Després, Aíto García Reneses ha comparat el  Coach Pad i la pissarra digital de 

bàsquet  que  jo  estic  desenvolupant.  Ha  trobat  una  certa  semblança  entre  els  dos 

programes, i me n’ha fet notar dos aspectes: d’una banda, Aíto pensa que el moviment de 

la pilota hauria de quedar marcat més clarament, el que no s’esdevé en cap de les dues 

aplicacions6; per altra part, m’ha comentat que, en el seu programa, els jugadors no estan 

numerats,  i  que  trobava  molt  interessant  que  en  la  meva  aplicació  hagués  pensat  a 

individualitzar-los  mitjançant  un  número,  ja  que  la  jugada  quedava  molt  més  clara 

d’aquesta manera. 

En acabar la trobada, l’Aíto m’ha animat a seguir  treballant en la integració del 

bàsquet i les noves tecnologies, que, de fet, són les meves passions. I, mesurat com és, 

6 Després de parlar amb Aíto i de constatar que, tal com ell deia, calia millorar la notació del 
moviment de la pilota a la pissarra digital, vaig modificar la línia de passada, tot introduint el color. 
D’aquesta manera, com ja augurava Aíto, la jugada d’estratègia es pot copsar més fàcilment.
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m’ha posat l’exemple d’un ex-entrenador de la Penya i del Mataró (no n’ha volgut dir el 

nom) que, en certa ocasió, va exclamar: “No entenc perquè Paul Westhead [entrenador 

de Los Àngeles Lakers als anys 80] està a Los Ángeles i en canvi, jo, que tinc la mateixa 

filosofia d’entrenament que ell, estic a Mataró”. Jo ja sé que la pissarra digital que estic 

desenvolupant no pot comparar-se ni de lluny amb la tecnologia que s’usa al bàsquet de 

els EEUU, però, amb aquesta cita, crec que Aíto García Reneses m’ha volgut mostrar que 

no vaig pas mal encaminat.
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5.3. NACIONALITATS DE JUGADORS PER EQUIPS ACB (31-10-2010)
Dades segons http://www.acb.com 

A més de potenciar les noves tecnologies en el camp del bàsquet, la digitalització 

de la pissarra de bàsquet,  en prioritzar la part  visual  sobre l'oral  o escrita, també pot 

contribuir a millorar l'adaptació a l'equip i la comprensió de les ordres dels entrenadors per 

part de  la gran quantitat de jugadors estrangers dels equips professionals de les diverses 

lligues, ja que sovint no coneixen l'idioma vehicular de l'equip en el qual militen. 

Per  tal  de  confirmar  amb  dades  la  procedència  forana  de  molts  jugadors  de 

bàsquet  professional,  he volgut  fer  un estudi  no molt  complex del  jugadors de l'ACB, 

preguntant-me:

•El lloc d'on son els jugadors i  quin passaport tenen (és molt  important als equips de 

l'ACB, ja que s'ha de tenir  un mínim de 4 jugadors espanyols i  un màxim de dos no 

comunitaris). 

•L'idioma/els idiomes que parlen a priori els jugadors.

•Si són espanyols, de quina comunitat autònoma de l'Estat provenen.

Les respostes a aquestes preguntes es poden veure en uns gràfics al final dels 

resultats obtinguts.

Asefa Estudiantes: Assignia Manresa:
5 Espanya

2 Itàlia (1 Uruguai i 1 

Argentina)7

1 Geòrgia (Estats Units)

1 Txèquia 

1 Gran Bretanya

2 Estats Units

8 Espanya

1 Suècia

1 Sèrbia

1 Bulgària (Estats Units)

1 Ucraïna 

1 Eslovènia

1 Estats Units.
Baloncesto Fuenlabrada: Bizkaia Bilbao Basket:
6 Espanya

1 Croàcia

1 Letònia

1 Txèquia

5 Espanya

2 Grècia

1 Txèquia

1 Croàcia

7En alguns casos, els jugadors tenen doble nacionalitat o dos passaports. Ho anoto entre parèntesis.
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1 Mèxic

1 Uruguai

1 Bèlgica

1 Letònia

2 Estats Units
Blancos de Rueda Valladolid: CAI Zaragoza:

7 Espanya (1 Estats Units, 1 

Argentina, 1 República 

Dominicana)

1 Argentina

1 Itàlia 

2 Estats Units

7 Espanya (1 Brasil)

1 Bèlgica

1 Gran Bretanya (Estats Units)

1 Itàlia (Argentina)

1 Alemanya (Estats Units)

1 Austràlia

1 Estats Units
Caja Laboral: Cajasol:

4 Espanya

2 Sèrbia

1 Itàlia (Brasil)

1 Polònia (Estats Units)

1 Bòsnia i Hercegovina

1 Eslovàquia

1 Croàcia

5 Espanya

2 Bulgària (1 Estats Units)

1 Txèquia

1 Lituània

1 França (Estats Units)

2 Estats Units

C.B Granada: DKV Joventut:
6 Espanyols (1 Brasil, 1 

Senegal)

1 Islàndia

1 Rússia

1 Itàlia (Argentina)

1 Gran Bretanya (Austràlia)

2 Estats Units

6 Espanya (1 Rússia)

1 Geòrgia (Estats Units)

1 Holanda

1 Txèquia

1 Canadà

3 Estats Units (*)

Gran Canària 2014: Lagun Aro GBC:
5 Espanya (1 Senegal)

1 Geòrgia (Estats Units)

1 Azerbaidjan (Estats Units)

1 Grècia (Estats Units)

1 Irlanda (Estats Units)

6 Espanya

1 França (Costa d'Ivori)

1 Eslovènia

1 Geòrgia

2 Estats Units
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2 Estats Units
Menorca Bàsquet: Meridiano Alicante:
7 Espanya (1 Brasil)

1 Itàlia (Argentina)

1 Israel

1 Sèrbia

2 Estats Units

5 Espanya

1 França

1 Turquía

1 Alemania (Croàcia)

1 Lituània

1 Itàlia (Argentina)

1 Senegal

1 Estats Units
Power Electronics València: Real Madrid:
6 Espanya

2 França

1 Macedònia (Estats Units)

1 Ucraïna

1 Sèrbia

1 Lituània

1 Estats Units

9 Espanya (1 Estats Units, 1 

Croàcia)

1 Croàcia

1 Sèrbia

2 Estats Units

Regal F.C. Barcelona: Unicaja:
7 Espanya

2 Eslovènia

1 Alemanya (Senegal)

1 Itàlia

1 Sèrbia

2 Estats Units

8 Espanya (1 Brasil, 1 

Argentina)

2 Gran Bretanya

1 Grècia

1 Sèrbia

1 Brasil

1 Estats Units
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Gràfics:
1. Llocs de naixement dels jugadors de l'ACB.

En veure el clar domini dels jugadors espanyols i dels Estats Units, he optat per fer un 

gràfic addicional, per als jugadors que no provenen d'aquests dos països:

88



Digitalització d'una pissarra d'entrenador de bàsquet.  Adrià Arbués Sangüesa

2. Nacionalitats dels jugadors de l'ACB:

I, ara, tal i com he fet amb la gràfica del lloc de naixement, he confeccionat un altre gràfic 

excloent-ne Espanya i els Estats Units:
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3.Jugadors de l'ACB per comunitat autònoma:

Mentre buscava el lloc de naixement dels jugadors espanyols, vaig observar que 

n'hi havia molts de les Illes Balears en comparació a la població de les mateixes illes. Així, 

doncs, i basant-me en les dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) que són de data 

dades del dia 1 de Gener del 2009, he confeccionat un quadre que relaciona el nombre de 

jugadors  de  bàsquet  de  l'ACB  de  cada  comunitat  autònoma  amb  la  població  total 

d'aquesta comunitat. Com es pot comprovar, a hores d'ara, les Illes Balears, Catalunya, 

Cantàbria i el País Basc són, de lluny, les comunitats amb més jugadors de bàsquet a 

l'ACB en relació a la seva població, el que podria analitzar-se per esbrinar l'afició a aquest 

esport, la promoció a l'esport base i l'atenció a la pedrera del club. 
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5.4. MÉS ENLLÀ DELS IDIOMES

A part  de  les  complicacions  derivades  dels  diversos  idiomes  que  parlen  els 

integrants d'un equip de bàsquet, també hi ha un altre factor que pot influir  en la no-

comunicació entre jugadors i entrenador en situacions de partit: els decibels.

Per a començar, explicaré què són els decibels i com es mesuren:

Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, un decibel és l'”unitat relativa 

d’intensitat acústica en una escala logarítmica, equivalent a la desena part d’1 bel”. D'altra 

banda,  defeneix el  'bel'  com a “unitat  de mesura logarítmica de la relació  entre  dues 

magnituds,  com  ara  potències,  tensions,  etc.,  emprada  per  a  expressar  la  intensitat 

acústica, els guanys, les atenuacions, etc.” Val a dir que, com a unitat de mesura, el 'bel' 

no s'utilitza, ja que és massa gran. 

En acústica, doncs, s'usa el decibel per tal de quantificar els nivells de so en relació 

amb un nivell de referència que sol ser fixat en el llindar de la percepció auditiva humana. 

L'aparell que es fa servir per a mesurar la pressió del so s'anomena sonòmetre.

Per tal  d'il·lustrar els diferents nivells de pressió sonora expressats en decibels, 

afegeixo un quadre de nivell d'intensitat del so:

SO Decibels
Llindar d'audició 0
Respiració tranquil·la 10 
Biblioteca 20 
Conversació 40 
Aglomeració de gent 50/60 
Aspiradora 70 
Tren 80 
Trànsit 90 
Perforador elèctric 100 
Concert 110 
Motor d'avió encès 120 
Avió enlairant-se 130 
Llindar de dolor 140 
Explosió del Volcà de Krakatoa (aproximat) 180 
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Ara bé, quants decibels poden arribar a “haver-hi” en un camp de bàsquet? Cal dir 

que -a banda dels sons derivats del joc- el soroll pot venir tant de la veu o crits del públic o 

com de botzines o semblants (però no pas de bubuceles, prohibides després de l'impacte 

negatiu que varen tenir al mundial de futbol de 2010: http://www.acb.com/redaccion.php?

id=69118 ). 

L'animació del públic en els camps de bàsquet -i els decibels que genera-  és molt 

diferent si la comparem a la del futbol o a la d'altres esports. En primer lloc, el bàsquet de 

competició es juga en recintes tancats; evidentment, el soroll no es dispersa com en els 

espais oberts -com ara els estadis de futbol-  sinó que reverbera i s'intensifica. A més a 

més, al bàsquet l'afició d'un equip, a banda d'animar el seu propi equip, acostuma a xiular 

el rival, tot cercant de  descentrar-lo per a treure'n avantatges. També cal esmentar la 

presència de  l'speaker (la  persona de la  megafonia)  que,  amb els  seus cants  i  crits, 

intenta motivar el públic. Així mateix, es produeix molt de soroll quan l'arbitratge no es 

correcte o, com a mínim, quan el públic ho pensa. 

En l'àmbit del bàsquet masculí, es coneixen els registres mesurats pel sonòmetre 

durant les finals de l'ACB, des de l'any 2001 al 2008 (tot i que les informacions de les 

temporades 2004-2008 no són gaire detallades). Les dades del sonòmetre en diferents 

finals son les següents:

–Temporada 2001/2002 (Unicaja de Màlaga-TAU Ceràmica):

–Màxim registre a Màlaga: 113.7 dB, primer partit.

–Màxim registre a Vitòria: 111.3 dB, tercer partit. 

–Màxim registre en un atac del rival: 110.8 dB, tercer partit (Vitòria).

–Mínim registre: 82.2 dB, primer partit (Màlaga).

–Màxim registre per un càntic del públic: 109.2 dB, tercer partit (Vitòria)

–Temporada 2002/2003 (F.C.Barcelona - Pamesa València):

–Màxim registre a Barcelona: 115.4 dB, primer partit.

–Màxim registre a València: 113.0 dB, tercer partit. 

–Màxim registre en un atac del rival: 107.0 dB, primer partit (Barcelona).

–Mínim registre: 85.3 dB, segon partit (Barcelona).

–Màxim registre per un càntic del públic: 109.2 dB, tercer partit (Vitòria)

–Temporada 2003/2004 (Barcelona-Madrid):
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–Màxim registre a Madrid: 112.1 dB, quart partit.

–Màxim registre a Barcelona: 112.0 dB, segon partit.. 

–Màxim registre en un atac del rival: 107.2 dB, quart partit (Madrid).

–Màxim registre per un càntic del públic: 105.8 dB, quart partit (Madrid).

–Temporada 2004/2005 (TAU Ceràmica – Real Madrid):

–Màxim registres en els 5 partits:

–Primer partit: 101.1 dB.

–Segon partit: 102.3 dB.

–Tercer partit: 100.7 dB.

–Quart partit: 103.4 dB.

–Cinquè partit: 113.6 dB.

–Temporada 2005/2006:

–Màxim registre: 117.3 dB (Màlaga)

–Temporada 2006/2007:

–Màxim registre: 115.2 dB (Barcelona)

–Temporada 2007/2008 (Barcelona – TAU Ceràmica):

–Primer partit: 112.3 dB.

–Segon partit: 111.6 dB.

–Tercer partit: 101.5 dB.

Com es pot comprovar, el pic de decibels durant els partits de bàsquet s'acosta al d'una 

perforadora,  un  concert  o  el  motor  d'un  avió  encès.  Aquestes  comparacions  potser 

il·lustren millor que res les dificultats de comunicació “sonora” entre entrenadors i jugadors 

de bàsquet al temps morts. En aquest sentit, la pissarra digital permetria prioritzar el canal 

visual per damunt de l'auditiu. 
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6. CONCLUSIONS

En primer lloc, he de dir que em sento satisfet per haver pogut dur a la pràctica 

quelcom que havia pensat que podria resultar útil. I és que, després d’haver passat moltes 

hores jugant, entrenant i mirant bàsquet, havia arribat a la conclusió que calia modernitzar 

i  millorar  les  pissarres  dels  entrenadors.  Ara  el  meu  projecte  de  digitalització  d’una 

pissarra de bàsquet ha esdevingut una realitat. 

Per altra part, com que abans de crear la meva aplicació multimèdia per a pissarra 

digital havia “explorat” el mercat de productes ja existents, no vaig partir de zero i hi he 

pogut  incorporar  detalls  que,  segons  el  parer  de  diversos  entrenadors  i  la  meva 

experiència, poden resultar molt útils, en especial els que tenen a veure amb la plasmació 

gràfica de les trajectòries dels jugadors i de la pilota. Ara bé, estic segur que, amb la 

pràctica continuada, es podran identificar molts aspectes a millorar en la pissarra digital 

que he dissenyat. És un projecte encara obert, i no només al seu perfeccionament, sinó 

també  a  la  incorporació  de  noves  jugades  d’estratègia  que  l’entrenador  consideri 

convenients. 

A més a més, crec que ja és hora que, dins del  món del bàsquet,  comencin a 

emprar-se tecnologies que facilitin la comunicació entre jugadors i entrenador. No té sentit 

que, als temps morts dels partits, l’entrenador hagi de parlar a crits als seus jugadors, que 

ni tan sols així el poden escoltar. No té tampoc gaire sentit que dibuixi jugades en una 

pissarra en situacions de molt d’estrès, ja que sovint només són comprensibles per a ell. 

Si es potencia un canal de comunicació visual, si l’entrenador ja pot tenir planificades i 

emmagatzemades jugades clau o d’estratègia, tot resultaria més senzill.

Però, a banda de situacions de partit, i donada la meva implicació en  l’esport de 

base, voldria que aquesta pissarra digital fos útil  sobretot a les noies i nois que volen 

aprendre i jugar a bàsquet i als seus entrenadors i entrenadores. I, molt especialment, a 

aquells nois i noies que, per tenir sordesa o problemes d’oïda, necessiten comunicar-se 

més visualment; crec que també ajudarà a jugadors de baixa visió, ja que la tecnologia 

permet engrandir les imatges i canviar-ne els colors. 

Evidentment, poso aquesta aplicació per a pissarra digital a disposició de tothom, 

La major satisfacció serà que sigui útil al major nombre de persones possible. 
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LINKS GENERALS:

Wikipedia, on he trobat la majoria d'informació i definicions sobre aspectes 

concrets:

http://es.wikipedia.org/     

http://ca.viquipedia.org/

Enciclopedia, on he comprovat si paraules dubtoses (com ara les posicions del 

bàsquet) realment existien:

http://www.enciclopedia.cat/

Youtube, on he trobat un munt de vídeos i d'on va sorgir la meva idea:

http://www.youtube.com/
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Institut Nacional d'Estadística, d'on vaig treure les dades de poblacions per a poder 

fer els gràfics de l'annex 5.3 (nacionalitats):

http://www.ine.es/

ACB, d'on he tret imatges i d'on he extret la informació sobre les nacionalitats dels 

jugadors.

http://www.acb.com/

Web oficial de la penya, Supermanger, Facebook, Twitter i ACB 360, webs d'on he 

fet captures de pantalla per a poder farcir l'apartat de "noves tecnologies".

http://www.penya.com/

http://supermanager.acb.com/

http://www.facebook.com/

http://www.twitter.com/

http://www.acb360.es/

LINKS ESPECÍFICS:

Pissarra Scariolo:
http://www.sergioscariolo.com/index.php/es/videos/viewvideo/25/fundacion-

cesare-scariolo/pizarra-sergio-scariolo.html 

http://tienda.feb.es/index.php?id=196 

Diferents tipus de pissarres:
http://www.youtube.com/watch?v=FC7oaTsegn8 

http://www.hoopsking.com/coaching-aids-coaching-boards.html 

http://www.morleyathletic.com/equipment/coaching-boards/coaching-

boards.htm 

http://www.24segons.es/catalog/category/view/tipo_complemento/368/id/56/ 

http://store.nba.com/search/index.jsp?

kwCatId=&kw=boards&origkw=boards&f=Taxonomy/NBA/2836124&sr=1 

http://www.manelsanchez.com/es/commerce.products.asp?codfamilia=260 
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Pantalles tàctils:
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.317~search.android 

Aplicacions semblants per a Iphones:
http://ax.itunes.apple.com/es/app/pizarra-de-basket-hd/id365725780?mt=8 

http://itunes.apple.com/es/app/playbookbball/id364757465?mt=8 

Videos de pissarres virtuals o semblants:
http://www.youtube.com/watch?v=6dp0Zv_0gSo

http://www.youtube.com/watch?v=zM5yo4TlUSE

http://www.youtube.com/watch?v=g0x3AgHrUGc

http://www.youtube.com/watch?v=qJtALzSdRA0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_QLXGg_0NWM

http://www.youtube.com/watch?v=m9M4Wh8hBas&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eNPnhnrhifo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZWVyc5LeQgc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HxkqZ2Hta4M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3tZ728d1ByI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3KenkM1-wdg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TBEwongTYJI&feature=related

Altres:
http://innovacion.readwriteweb.es/skin-convierte-cualquier-superficie-

pantalla-tactil/ 

So:
http://www.acb.com/redaccion.php?id=69118 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=57256 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=57354 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=56395 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=40580 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=40649 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=25116 
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