
CURS 2018-2019

Escola d’Iniciació al Bàsquet

Adreçat a alumnes de P5, 1r i 2n
Opció A: 
Dimecres i Divendres de 17:45 a 19h
Opció B: 
Dilluns i Dimecres de 17:45 a 19h

Butlleta de preinscripció

  Dades del nen/a
 COGNOMS I NOM:

 CURS I CLASSE:    DATA DE NAIXEMENT:

 PERSONA QUE RECOLLIRÀ AL NEN/A A LA FI DE L’ACTIVITAT. CAL PRESENTAR D.N.I:

 TELÈFONS DE CONTACTE:

 CORREU ELECTRÒNIC:

  Dades del Pare
 COGNOMS I NOM:

 TELÈFONS DE CONTACTE:

 CORREU ELECTRÒNIC:

  Dades de la Mare
 COGNOMS I NOM:

 TELÈFONS DE CONTACTE:

 CORREU ELECTRÒNIC:



Informació bàsica Objectius

Inici
• L’activitat començara l’1 d’octubre
• Portes Obertes gratuïtes per provar del 12 fins al 28 de setembre  de 2018

Ubicació i durada
• Pavelló i pistes exteriors de l’Escola Pia. Recollida dels nens i nenes a 

les classes pels monitors a les 17:30h. Recollida per part de pares, a les 
18:55h. al pavelló.

• Del 1 d’octubre de 2018 al 14 o 21 de juny de 2019

Preinscripcions
• Cal omplir la butlleta de preinscripció, al dors, en cas de nou ingrés. Els 

que ja hi participen no.
• En cas de rebre un volum alt d’inscrits, s’obrira un nou grup en un altre 

horari.

Preus
• Escola de Bàsquet: 400€.
• Pagament en tres quotes: 180€ a l’octubre, 110€ al desembre i 110€ al 

febrer.

Per a més informació... 
• Per a qualsevol dubte adreceuvos a basquet@basquetpiasabadell.cat
• Horari de Secretaria: dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20h.
• Coordinació de l’Escola de Bàsquet: Enric Ribes / Joan Braulio              

L’esport com a complement de la formació
• Desenvolupament individual a través del treball en equip.
• Foment de valors: responsabilitat, esforç, compromís, tolerància, respec-

te.
• Aprenentatge per mitjà del joc, en un clima agradable i divertit.

Introducció al bàsquet
• Reforç de les capacitats físiques i motrius.
• Aprenentatge dels fonaments i moviments bàsics del joc.
• Millora de les habilitats tècniques específiques de l’esport.
• Jugar, divertir-se, compartir formants part d’un equip, per adquiris hàbits 

grupals en el joc.

Estructura del curs
• 2 sessions d’entrenament de bàsquet setmanals, el dilluns i el dimecres 

o el dimecres i el divendres, a càrrec dels entrenadors i monitors del club.
• Les sessions estàn supeditades a un mínim d’inscripcions per opció d’ho-

raris
• Ocasionalment, algun dissabte o diumenge, els nens i nenes de l’Escola 

de Bàsquet, participaran en Trobades d’Escola que organitzin clubs pro-
pers o la que pugui organitzar el propi club.

• Festa Final de l’Escola, al Pavelló i patis exteriors, amb jocs de bàsquet, 
inflables, esmorzar i jocs d’aigua.


