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INTRODUCCIÓ

L’entrenament i ensenyament en l’àmbit esportiu general, i especialment el del tennis, ha estat 
fonamentalment basat en la pròpia pràctica, en l’acumulació d’experiència i en una aproximació 
empírica basada en l’assaig-error. El següent manual, amb els cinc mòduls que el configuren, pretén 
transferir els coneixements tècnics i teòrics disponibles a la literatura científica i de divulgació, així com 
condensar pràctiques i estratègies de caràcter aplicat i empíric per a dotar al tècnic del saber necessari 
per a desenvolupar les seves competències.
 
Els continguts s’organitzen en base a les cinc àrees que dictamina el BOE en el seu Reial Decret 
1363/2007 per a l’ensenyament esportiu.

En el primer mòdul, abordarem les competències didàctiques i metodològiques que l’entrenador 
ha de dominar per a ser capaç d’elaborar i coordinar programes d’iniciació, programar i planificar 
l’entrenament de jugadors de competició, conèixer i dominar les estratègies didàctiques  i afavorir 
l’aprenentatge a partir del control de la metodologia.

En el segon mòdul aprofundirem en les variables tècnico-tàctiques del rendiment, aprenent a valorar, 
analitzar i dirigir el tennista tant en la competició com en l’entrenament, detectar i potenciar el talent, 
així com aprendre a avaluar a partir de la biomecànica o l’anàlisi de les fases dels cops.

En el tercer mòdul, que denominem “Entrenament Específic”, s’inclouran aquells continguts corresponents 
al desenvolupament físic, coordinatiu i preventiu del tennista, així com el desenvolupament mental i 
emocional del jugador. D’altra banda, veurem quines són les noves tendències en l’entrenament, com 
l’entrenament integrat, entre d’altres, i quines ajudes ‘invisibles’ poden complementar la formació del 
tècnic, com poden ser la resolució de conflictes i l’educació en valors.

En el mòdul 4, analitzarem diversos factors que contribuiran a optimitzar el desenvolupament 
professional de l’entrenador, des del Projecte Esportiu fins a les consideracions de base legal, passant 
pel màrqueting i el material esportiu.

Per últim, i no menys important, ens endinsarem en el món del tennis adaptat, capacitant a l’alumne 
per a orientar a les persones amb discapacitat en la pràctica del tennis, i dotar d’eines específiques als 
tècnics per guiar en la pràctica de les diverses modalitats de tennis adaptat.

Malgrat aquesta presentació modulada dels continguts, cal tenir molt present la naturalesa complexa, 
integrada, sistèmica i multidisciplinària del joc de tennis, de l’aprenentatge i del rendiment. Amb això, 
volem transmetre la importància de tractar qualsevol procés d’entrenament i ensenyament atenent a la 
seva globalitat i tenint en compte la interacció total de totes les variables. D’aquesta manera, esperem 
plasmar en el següent material la majoria de contingències teòriques que influeixen en el rendiment 
i aprenentatge d’un jugador de tennis, sabent també que la competència i utilitat d’un entrenador es 
veurà influïda per com és capaç d’integrar, transmetre, gestionar i comunicar aquests coneixements en 
la complexitat global del joc i del jugador.
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MÒDUL 4. TENNIS ADAPTAT

1. Tennis per a persones amb discapacitat física
Autor: Marina Bronchales

1.1. Història del tennis en cadira de rodes

1.2. Reglament en el tennis en cadira de rodes

El Tennis en Cadira de Rodes va néixer als Estats Units de la mà de Brad Parks, el qual es va quedar 
paralític després de patir una lesió medul·lar en un accident d’esquí acrobàtic. Va ser el pioner en 
practicar i difondre aquest esport.

El 1988 es va crear la Federació Internacional de Tennis en Cadira de Rodes (ITFW). Un any més tard, 
aquesta va ser absorbida per la Federació Internacional de Tennis (ITF), la qual és la màxima entitat 
encarregada de promoure i difondre aquesta modalitat esportiva.

Va ser esport d’exhibició en els Jocs Paralímpics de Seül 1988 i anys més tard es va convertir en esport 
paralímpic en els Jocs Paralímpics de Barcelona 1992.

A Espanya, el tennis en cadira de rodes té els seus orígens l’any 1989, sent la Federació Catalana de 
Tennis la impulsora d’aquesta pràctica. Posteriorment, l’any 1991, la Federació Espanyola d’Esports 
de Minusvàlids Físics (FEDMF) va passar a gestionar-lo al mateix temps que s’organitzava el primer 
Campionat d’Espanya.

L’any 1995 es signà un conveni de col·laboració entre la Real Federació Espanyola de Tennis (RFET) i 
la FEDMF.

Actualment i des de l’any 2015, el Tennis en Cadira de Rodes passa a estar regulat per les Federacions, 
la RFET a nivell estatal i per les Territorials a nivell autonòmic, les quals treballen conjuntament  tant en 
la línea de promoció, desenvolupament i competició, com en la  formació de tècnics esportius.

Cal esmentar que el Tennis en Cadira de Rodes actualment és l’esport adaptat amb un circuit 
internacional més professional.

Indiferentment de la discapacitat física - funcional, és condició “sine qua non”, la pràctica esportiva amb  
cadira de rodes. Hi poden participar totes aquelles persones que tinguin reconeguda una discapacitat. 
Segueix el mateix reglament que el tennis convencional. 

Les úniques diferències són:

- La pilota pot botar dues vegades abans de ser colpejada, amb l’única condició  que el primer 
bot sigui dins de les línies del camp de joc; el segon bot pot ser dins o fora.

- La cadira es considera com una part del cos i, com a tal, si la pilota toca la cadira abans del 
primer bot serà punt pel contrari. Pel mateix motiu, es realitzarà falta de peu en el servei quan les 
rodes posteriors revessin la línia de fons.

- Serà obligatori que la zona glútia estigui sempre en contacte amb el seient.
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Respecte al sistema de competició, esmentar que no es fan classificacions en funció del tipus de 
discapacitat i/o afectació, sinó que s’estructura una classificació en funció de la seva categoria dins 
del circuit International Tenis Federation Wheelchair. Així, tindrem de menor a major nivell: ITFF – ITF3 
– ITF2 – ITF1 – SS - G. SLAM i, en tots ells, hi haurà quadre femení i masculí  tant en individuals com 
en dobles.

Trobem tres esdeveniments en paral·lel al circuit anual:

- Copa del Món per Equips (se celebra una vegada a l’any).

- Nec Màster Weelchair Tennis (se celebra una vegada a l’any).

- Jocs Paralímpics (se celebren cada quatre anys).

Existeixen dues úniques categories, la cat. OPEN, dirigida a persones amb lesions medul·lars i altres 
afectacions motores greus, i la cat. i QUAD, la qual està destinada a jugadors amb tetraplegia o amb 
alguna diversitat funcional en la qual tinguin tres extremitats afectades.

1.3. Característiques de les cadires esportives

1.4. Fonaments tècnics/diferències “Tennis convencional”

Les cadires esportives són més lleugeres que les cadires de carrer i  permeten una millor mobilitat. Els 
materials utilitzats són cada vegada més especialitzats, enfocats a un esportista professional. S’utilitzen 
materials  com el carboni i el titani.

A més, es pot observar que les rodes tenen una major angulació, permetent agafar velocitats més 
elevades.

Amb el pas del temps han anat  evolucionant i han passat de tenir 4 rodes a tenir-ne 5 actualment, ja 
que així s’aconsegueix una millor estabilitat i eficàcia en els girs.

Observem com el respatller de la cadira esportiva pot ser més baix, 
sempre en funció de l’alçada de la discapacitat. A lesió més alta, 
respatller més alt. 

Busquem treballar en bloc, crear una unitat cos/cadira i, per això, 
s’utilitzen diferents ancoratges que poden estar situats a la zona 
dels peus, dels malucs, la zona lumbar i/o al maluc. Depenent de 
la gravetat de la lesió, hi haurà  variacions.   

En aquest punt ens centrarem en les diferències tècniques entre el Tennis en Cadira de Rodes i el tennis 
convencional.

Per a tenir una visió més precisa, diferenciarem tres conceptes: 

- Les empunyadures 

- La mobilitat

- Les fases del cop
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Pel que fa a les empunyadures, comentar que s’utilitzen les mateixes que en el tennis convencional: 
continental, est, semi-oest i oest.

Hem de tenir present que pel fet de jugar sobre una cadira de rodes, el jugador/a estarà en una posició 
més baixa respecte a la xarxa, per tant, s’hauran d’utilitzar empunyadures més tancades (oest total), 
les quals afavoriran el joc liftat. D’aquesta manera, es treballarà amb més marges de seguretat per la 
línia alta. 

Amb el temps, les empunyadures en el Tennis en Cadira de Rodes 
han anat evolucionant. Anys enrere, s’utilitzaven empunyadures 
més obertes. 

Cal destacar l’ús del revés invertit o pronat, utilitzat precisament 
per a no perdre temps en els canvis d’empunyadures i mantenir 
les dues mans en tracció continua. Dreta i revés impactaran amb 
la mateixa cara de les cordes.

Respecte a la mobilitat, les rodes faran la funció de les cames. Els girs (exteriors o interiors) i els ajustos 
frontals i/o laterals substituiran als pivots de peu.

Pel que fa als girs exteriors, els utilitzarem en situacions on la zona d’impacte sigui profunda i propera 
a la línea de dobles. Tindrem en compte però que preval la pròpia inèrcia de la cadira i el gest tècnic. 
Per aquest motiu, en el revés, veiem més percentatge de girs interiors respecte a la dreta.

D’altra banda, quan la zona d’impacte sigui propera a la xarxa i  al centre de la pista, s’utilitzen els 
girs interiors. En aquests casos, la orientació del jugador respecte a la xarxa serà més frontal, de 40º 
aproximadament.

Un fet important és la necessitat d’estar sempre en moviment continuat ja que la primera tracció 
comporta una dificultat considerable, ja que en aquesta hi ha més despesa energètica i una possible 
pèrdua d’equilibri. Hi ha situacions però, que els ajustos curts  tant frontals com laterals es faran 
imprescindibles, sobretot en aquelles situacions on s’estigui a prop de la zona de recuperació. 
Actualment, veiem que els jugadors de major nivell competitiu els utilitzen molt.         
                  
Per últim, i atenent a les fases del cop, trobem tal com succeeix en el tennis convencional, la preparació, 
l’avanç, l’impacte, l’acompanyament i l’acabament. Serà durant l’impacte que la mà no dominant, 
haurà d’estar en recolzament per mantenir un millor equilibri de tronc i una millor recuperació posterior. 
Aquest recolzament es farà el més tard possible per tal d’estar amb les dues mans traccionant. 

Els jugadors d’alt nivell i amb discapacitats físiques més lleus (ex: amputats), sovint  la mà no hàbil està 
lliure en el moment d’impacte, sempre que la situació sigui còmode.
Trobem diferents tipus de recolzaments: 

- Mà no hàbil es recolza sobre la roda 

- Mà no hàbil es recolza sobre les cuixes

- Mà no hàbil es recolza sobre el genoll dret/esquerra

- Mà no hàbil es recolza sobre la barra lateral de la cadira



Federació Catalana de Tennis Mòdul 4 - Tennis adaptat8

1.5. Tàctica/diferències “Tennis convencional”

Com s’ha esmentat anteriorment, en el Tennis en Cadira de Rodes es permeten els dos bots. Actualment 
però, veiem com els millors tennistes en cadira de rodes juguen quasi sempre a un sol bot. Això fa 
que estiguin més estona en situació ofensiva, traient  temps al contrari, obligant-lo així a mantenir una 
major mobilitat i, per tant, un major desgast físic.

Jugar al cos de l’oponent, o usar el contrapeu són dues accions habituals en el Tennis en Cadira de 
Rodes. Ambdós comporten un domini alt de la cadira.

El primer cas provoca indecisió i ajustos molt precisos, mentre que en segona acció té una major 
efectivitat quan l’oponent està recuperant la posició després del cop. Sovint estarà d’esquenes i, per 
tant, perdrà de vista l’adversari.

D’altra banda, les deixades s’utilitzen molt quan el contrari es troba en posició retardada o en 
recuperació, d’esquena a la xarxa.

A diferència del tennis convencional, quasi no trobem situacions de servei-volea, ja que comporta 
massa  risc per als jugadors.

2. Tennis per a persones amb discapacitat visual o cegues

2.1. Història del blind tennis

El Blind Tennis (tennis per a persones amb discapacitat visual o cegues) és un esport relativament nou. 
Neix a Japó, a la localitat de Kawagoe l’any 1984 i va ser ideat originalment per Miyoshi Takei. Miyoshi 
era un estudiant invident que volia jugar al tennis i, juntament amb el seu professor d’educació física, 
van intentar adaptar aquest esport. 

El primer repte va ser la creació d’una pilota adequada, amb so, que pogués ser localitzada per un 
jugador amb dificultats visuals i que alhora permetés calcular la seva trajectòria en la pista. 

L’altura del bot i la velocitat de la mateixa també van resultar dues qualitats importants a tenir ben 
presents per a fabricar aquest tipus de pilota. Després de provar amb diferents materials, l’opció més 
òptima va ser, sense dubte, una pilota d’escuma.

Així va néixer la pilota oficial, un gran pas per a desenvolupar un nou esport que es va fer realitat a 
l’octubre de l’any 1990 amb la celebració del primer torneig al Japó. Ràpidament es va estendre per 
tot el país i, fins i tot, més enllà de les seves fronteres. 

L’objectiu final del Blind Tennis està cada vegada més a prop gràcies a aquesta expansió internacional. 
La finalitat és que: “Sigui declarat disciplina paralímpica”. En l’actualitat, el Blind Tennis es juga en més 
de 30 països arreu del món. A Europa, es juga a Espanya, Anglaterra, França, Itàlia i Polònia. 
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2.2. Elements del joc i normativa

2.3. Normativa Blind Tennis

Quan parlem dels elements del joc ens referim a aquells elements que haurem d’adaptar per tal de 
practicar el Blind Tennis.

Per una banda, tenim la pilota, fabricada amb escuma, la 
qual posseeix un nucli a l’interior format per cinc boletes de 
plom que li aporten la desitjada condició sonora. La pilota 
és lleugera, però no aconsegueix grans velocitats. La seva 
principal qualitat és que produeix so en ser copejada, quan 
rebota i quan es desplaça per la pista. Per tant, permet 
serlocalitzada amb facilitat. Fins i tot en la fase aèria, es pot 
percebre subtilment el soroll. Els dos colors utilitzats són el 
groc i el negre.

A diferència del tennis convencional, s’empren raquetes d’una grandària màxima de 23” per als 
jugadors B1 i d’un màxim de 25” per als  jugadors B2 i B3, i 27” per als jugadors B4.

Pel que fa a les dimensions de la pista, aquestes dependran del nivell de ceguesa del jugador: per als 
B1, mesurarà 12,80 m x 6,10 m i, per als B2, B3 i B4, 17,98 m x 8,23 m dividida en dues meitats 
iguals separades per la xarxa. 

Aquestes són les mesures utilitzades per la I.T.F. al seu programa Play & Stay. A causa de les condicions 
de joc i de les característiques dels jugadors, normalment es juga a l’interior o bé en pistes protegides 
de sorolls i vent. 

Les línies que delimiten el perímetre de la pista tindran un relleu de 2 mm perquè els jugadors puguin 
orientar-se. 

Amb aquest objectiu també s’afegirà una última línia que dividirà en dues meitats iguals la línia de fons 
i que s’estendrà 50 cm cap a l’interior de la pista i 3 m cap a l’exterior. 

Per últim, la xarxa té una altura de 83 cm per als B1 i de 90 cm per als B2, B3 i B4. 

El joc del Blind Tennis és molt similar al tennis tradicional, simplement s’adapten  algunes de les seves 
regles. Depenent del grau de discapacitat visual, el jugador podrà colpejar la pilota després d’1, 2 o 
3 bots.       

- B1 i B2: se’ls permet un màxim de 3 bots

- B3 I B3: se’ls permet un màxim de 2 bots

Es pot jugar en la modalitat d’individuals i dobles. En dobles, les parelles es formen amb un jugador 
amb discapacitat visual i un altre amb visió total. 

Pel que fa a la competició, es seguirà el reglament de la I.T.F., per la qual cosa el format és el mateix 
que en el tennis tradicional i dependrà de cada esdeveniment. 
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El sistema de joc pot ser al millor de 3 sets a 6 jocs i tie-break en cadascun, al millor de 3 sets a 4 jocs 
(sets curts), a un únic set de 4 jocs (format del Japó) o bé simplement al millor de 3 tie-breaks o súper 
tie-breaks. 

Els esportistes es classificaran en 4 nivells competitius, atès el grau de discapacitat que tinguin. Els 
diferenciem en:

B1: són jugadors totalment o gairebé totalment cecs. 

B2: són jugadors parcialment vidents, en els quals el moviment d’una mà enfront dels seus ulls és 
visible, amb un camp de visió ≤ 5º i una agudesa visual de 2/60. 

B3: són jugadors amb ceguesa parcial, amb un camp de visió entre 5º i 20º i una agudesa visual entre 
2/60 i 6/60. 

B4: són jugadors amb un camp visual menor a 40º i una agudesa visual entre 6/60 i 10/60.

A l’inici d’un punt i abans del servei, s’ha de donar la següent seqüència verbal:

 __READY? __diu el servidor
 __YES! __  resador
 __PLAY!__ servidor

2.4. L’entrenament esportiu i treball tècnic

Hem d’acostumar-nos al fet que les persones cegues o amb discapacitat visual poden realitzar qualsevol 
exercici físic que se’ls proposi, complint una sèrie de rutines.

Inicialment, haurem de prestar especial atenció a aprendre les tècniques bàsiques de guiat per a 
resoldre possibles situacions durant la pràctica esportiva.

Si en una classe “ordinària” el llenguatge és vital, aquí encara adquirirà més importància a causa de 
la falta de visió.

Haurem d’estar atents als potencials perills per a la integritat dels jugadors, ens haurem de mantenir en 
comunicació constant, mantenir-los informats de tot el que pugui transcórrer durant la sessió.

Només caldrà tenir en compte les característiques que acompanyen a la falta de visió com són problemes 
en l’orientació espacial i la falta de mobilitat en algunes ocasions. 

En la primera etapa, durant la presa de contacte, haurem de treballar el reconeixement del material,  
oferint al jugador l’oportunitat de tocar i familiaritzar-se amb tots els elements que compondran la seva 
pràctica esportiva: la pilota, la raqueta, la xarxa i les línies. 

Per una altra banda, el reconeixement de l’espai: si volem que el nostre jugador sigui capaç de 
moure’s de forma autònoma i aconseguir jugar al tennis, devem proveir-li d’un mapa mental de l’espai 
on es situa. Això es realitza a través del recorregut per tota la pista, així com de les zones limítrofes de 
l’espai on es realitzarà l’activitat esportiva, amb una descripció detallada de tot el que existeix al seu 
voltant.
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Proposem un inici de la pràctica esportiva amb exercicis bàsics amb la pilota, per tal d’aconseguir 
objectius de familiarització, càlcul de distàncies i coordinació auditiu-manual.
Hem de tenir una sèrie de consideracions en la part tècnica. En el Blind Tennis, pel que fa a la posició 
corporal, estarem quasi de cara amb una flexió de genolls més profunda que en el tennis convencional, 
tant en la dreta com en el revés, ambdós amb la raqueta davant del cos i a l’alçada del pit en posició 
d’espera. 

Pel que fa al gest tècnic i causa del poc pes de la pilota d’escuma, haurem de fer un gest més curt i tens 
que en el tennis convencional. El gest l’exagerarem des de baix fins dalt. En l’inici del gest, la punta de 
la raqueta es trobarà quasi en contacte amb el terra.

3. Tennis per a persones amb discapacitat intel·lectual

3.1. Mètode i criteris d’adaptació

Les persones amb discapacitat intel·lectual  es caracteritzen per tenir  dificultats per a establir  relacions 
d’abstracció, lingüístiques i psicomotrius. Requereixen un major desenvolupament de les capacitats 
cognitives i motores, de comunicació (llenguatge) i de les afectives-socials.

El tècnic/a que ensenya tennis a persones amb discapacitat intel·lectual fa més que simplement ensenyar 
un esport,  també crea oportunitats per a aconseguir una inclusió efectiva, així com una millora en 
l’autoestima. El fet de saber com reaccionar i oferir suport mitjançant  el reforç positiu (real) són 
aspectes molt importants. 

El tècnic/a, tindrà un gran impacte sobre les seves vides. L’exemple i l’actitud positiva que es demostri 
serà primordial i l’èxit passarà per la participació oberta i inclusiva. Caldrà ser creatiu, flexible i 
adaptable a cada situació.

El tècnic/a haurà d’abordar les classes amb entusiasme i sense pressions envers els seus alumnes.

Per tal d’afavorir la participació en l’ensenyament - aprenentatge, haurem de tenir sempre present una 
sèrie d’aspectes que denominarem criteris d’adaptació i que facilitaran aquest aprenentatge. 

Per exemple, haurem de tenir en compte un ús idoni del material: s’utilitzaran pocs objectes alhora 
amb la finalitat de no crear dispersió.

Es treballarà amb objectes grans, lents i que possibilitin qualsevol mena de manipulació (ex. pilotes 
*kid, raquetes de dimensions diverses, xarxa en altures diferents, etc.). La grandària dels objectes podrà 
reduir-se a mesura que els vagin dominant, augmentant així paral·lelament la velocitat d’execució.

Les sessions seran flexibles, tot facilitant la manipulació i experimentació amb els objectes i propostes 
presentats. 

Es treballarà amb espais indefinits o amb delimitacions molt flexibles, al mateix temps que es farà ús 
d’una normativa flexible, en la qual la continuïtat de l’activitat i/o el punt sigui primordial. En cas 
d’utilitzar sistemes de puntuació, aquests hauran de ser molt senzills (perquè puguin entendre’ls). 

Presentarem sempre habilitats molt senzilles que, a poc a poc, aniran augmentant en dificultat segons 
el nivell i grau d’execució dels esportistes.
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A nivell tàctic, el joc haurà de presentar-se amb poques decisions a prendre. S’haurà de deixar un 
temps considerable per a pensar la resposta i serà millor que comporti una sola decisió/resposta per 
cada situació.

Per a aconseguir una bona comunicació amb els esportistes amb discapacitat intel·lectual, serà 
fonamental saber transmetre correctament la informació, havent d’utilitzar per a això un llenguatge 
clar, senzill i comprensible.

Haurem de saber esperar que responguin –o almenys intentin respondre– a la situació plantejada 
(mínim de competència) tenint present el seu alt nivell de latència.

La paciència serà primordial quan treballem amb ells.

Enfront de DI severes o greus i DI profundes, la nostra actuació haurà de ser molt més directa i 
individualitzada, ja que les seves limitacions són molt més evidents i les seves dificultats molt majors.

3.2. Criteris bàsics per atendre les necessitats educatives especials

3.3. Metodologia del tennis per alumnes amb discapacitats intel·lectuals

Proposem un ensenyament individualitzat, que atengui a les necessitats de cada esportista. 

Per tal de donar-los seguretat en les sessions, crearem rutines bàsiques de treball (ex. escalfament), on 
puguin mostrar-se autònoms.

Una bona manera de facilitar l’aprenentatge és mitjançant la demostració (ombres), perquè ajuda a 
simplificar el contingut. Sovint, donem  moltes instruccions i correccions que perden eficàcia, per tant, 
el missatge ha de ser curt, precís i entenedor. Al mateix temps haurem de reforçar positivament l’actitud 
de l’esportista i utilitzarem afalacs sempre que estiguin justificats i l’acció ho mereixi.

Sense dubte, la repetició serà un mitjà imprescindible per a fer recordar a l’alumne els continguts 
treballats. Al mateix temps, deixarem espais breus de temps sense activitat ni correccions.

El tennis, en general, és un esport que pot ser difícil d’aprendre.
Les sessions no han d’excedir dels 60 minuts. Transcorregut aquest temps, disminueix la capacitat de 
concentració.
Proposarem exercicis i/o jocs d’interès per a l’alumne on la motivació sigui constant.
Haurem d’atendre una “ratio” baixa (màx. 4-1), depenent dels perfils dels esportistes. 
El tècnic/a que ensenya a persones amb discapacitats ha de ser  pacient, flexible i capaç de veure l’èxit 
en els esforços dels seus alumnes, independentment del grau de domini que aconsegueixin.
També caldrà proposar exercicis de familiarització en els quals es treballin amb els elements variables 
depenent dels objectius. Amb la combinació d’aquests elements es fa possible una adaptació òptima 
segons l’etapa i/o fase en què ens trobem del procés d’aprenentatge:

Ex. 1: pilotes de diferent mida i pes

Ex. 2: exercici estacionari o en moviment

Ex. 3: alçada de la xarxa

Ex. 4: àrea de joc




