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*1.En que consisteix i quines normes hi ha? 

*2. Com ha de ser el terreny de joc? 

*3. Quines lesions es poden produir? 

*4. Quins beneficis aporta? 

*5. Material per jugar a pàdel? 

*6. Bons jugadors i jugadores 

*7. Parelles de jugadors i jugadores 

*8. Fotografies 

*Conclusió 

*Bibliografia  

*Vídeo amb en Bela 
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*El pàdel és un esport de pilota on s’enfronten dues parelles de jugadors 

i jugadores, que es desenvolupa en una pista rectangular de 10 metres 

d’amplada per 20 de llargada i dividida per una xarxa. 

*Normes: 

*Els partits es juguen al millor de 3 sets. Els punts es compten de 15, 30, 

40, avantatges i iguals. 

*En el pàdel perquè es consideri bona la pilota ha de tocar primer el 

terra abans de que toqui la paret o reixa. 

*Quan és bona la sacada? 

La sacada es considera bona si la pilota bota a dins del quadrat 

corresponent.  
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*És un rectangle de 10 metres d’ample per 20 metres de llarg, està 

dividit en dos parts per una xarxa.  

*L’alçada de la xarxa és de 0,88 metres. 

*La distància mínima entre els pals de la xarxa és de 9,25 metres. 

*La línia de servei és a una distància de 3 metres del fons de la pista. 

*La pista està tancada, és a dir, l’envolten quatre parets en les quals 

una part són reixa i l’altra part vidre. El sostre està descobert. 
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*La superfície total de la pista és de 200 metres quadrats 
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On més es produeixen són en el colze, l’espatlla, el canell. En general, 

en el braç. 

També es poden produir als genolls, perquè en el pàdel es molt 

important flexionar les cames.  

 

Això es una 

lesió de colze.  
Aquí es veu un 

lesió de canell. 

La foto ensenya una 

lesió de genoll. 
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*1. Es un esport per a totes les edats.  

*2. Elimina l’estrès. 

*3. Millora la coordinació i els reflexos.    

*4.Tonifica els músculs. 

*5. Ajuda a enfortir el cor. 

*6. Ajuda a superar-te.  

*7. Treball en equip. 

*8. És molt divertit. 

*9. Millora la socialització.  

 



*
 

*Sabates de pàdel: és molt important tenir a les sabates una sola 
especial per no relliscar a la pista. 

 

 

*Roba còmoda: per poder moure’t i jugar sense estar incòmode.  

 

 

*Pilotes de pàdel: 

 

 

*Raqueta (pala) de pàdel: imprescindible per poder jugar. 

*La pala té uns forats que, segons el que diuen els experts, no serveixen 
per gaire res. 
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Pablo Lima Marta Marrero 

Fernando 

Belasteguin 

Alejandra Salazar María José (MAJO) María Pilar (MAPI) 
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Marta Marrero i 

Alejandra Salazar 

Pablo Lima i 

Fernando Belasteguin 

Maria Pilar i 

Maria José  

Alayeto. 

Actualment: 

- Els millors jugadors del 

món són en Sanio i en 

Maxi 

I 

- Les millors jugadores 

del món són les 

germanes Alayeto. 
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*M’agradaria que tots us animéssiu a provar de jugar a pàdel perquè és 

un esport que t’aporta molts beneficis i, a més a més, és molt divertit. 

*M’ha agradat molt fer aquest treball perquè he après moltes coses més 

sobre el pàdel. 

 

*BIBLIOGRAFIA 
*He trobat la informació a:  

*La Viquipedia, 

*A la Enciclopèdia catalana, 

*A les mans unides i  

*Al cuida’t plus. 

*Les fotografies són de google imatge. 
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