
BÀSQUET  VEDRUNA
CURS 2014-15

FEM BÀSQUET, FEM ESPORT, 
FEM ESCOLA!!!



INFORMACIONS
● Objectiu
● Entrenaments
● Funcionament
● Equips I partits
● Què fer en cas de lesió
● Samarreta d’escalfament
● Assistència I Contacte



OBJECTIUS

● Promoció del bàsquet
● Aprenentatge a través de jocs
● Educació en valors
● Foment d'hàbits esportius bàsics
● Iniciació centrada en la diversió – NO 

COMPETICIÓ



ENTRENAMENTS
● Dos dies setmanals
● De 17:00h a 18:30h
● Cal portar sempre roba esportiva i calçat 

adequat per dur a terme les sessions
● No portar objectes que puguin causar lesió 

o es puguin perdre (rellotge, braçalets, 
collarets, arracadaes...)

● Recomanable portar ampolla d’aigua.





FUNCIONAMENT
● 2 entrenaments setmanals
● 1r i 2n Trobades. Inicien passat Nadal, 1 

cada mes I mig més o menys
● 3r i 4t lligueta comarcal I un equip de 

Girona
● 5è i 6è lligueta intercomarcal.

● INICI 8 de NOVEMBRE



EQUIPS
1.- ESCOLETA. P4 i P5 Txus Náchez.
2.- ESCOLETA 1r i 2n. . Marina Pigem.
3.- BENJAMÍ. 3r i 4t. Cinta Díez i Joan Ferrer.
4.- ALEVÍ Mixte. Nens i nenes de 5è i nens de 6è   Jordi 

Lorca
5.- ALEVÍ Femení. Nenes de 6è i 1r ESO. Sara Díez.
6.- INFANTIL Masculí. 1r i 2n ESO. Quim Salvà



PARTITS
• 30 minuts abans del partit al camp de joc. 

PUNTUALITAT!
• Xandall de l’escola i equipament de joc. Si és 

pavelló, material per dutxar-se. És obligatori. 
Fomentem els hàbits bàsics de l’esport, i la dutxa post-
partit és imprescindible.

• No interferències amb el treball dels entrenadors i 
monitors. (Els pares no guardeu jaquetes, ni entrepans, 
ni aigües...)

• Reforceu els nostres valors. Preocupeu-voa per la 
seva diversió i aprenentatge. (No punts, no resultat...)



Què Fer en Cas de Lesió 

• Demanar la fitxa a l’entrenador/a.
• Trucar al núm de telèfon indicat. Donar el núm de pòlissa. 

Us donaran un núm d’incidència i us indicaran el centre 
més proper on sereu atesos.

• És molt important que en un termini, no superior a 48 
hores, des del moment de la lesió es faci arribar l’informe 
metge a l’entitat PER TANT PASSAR-LO PER MAIL A 
aeevedrunapalafrugell@gmail.com

**L’incompliment d’un d’aquests dos punts pot suposar que la companyia asseguradora no 
es faci càrrec de la visita o el tractament realitzat i el centre hospitalari concertat

mailto:aeevedrunapalafrugell@gmail.com
mailto:aeevedrunapalafrugell@gmail.com




ASSISTÈNCIA

● Fer un esport d’equip és un 

compromís.

● Aviseu amb temps en cas de 

no poder assistir (No el dia 

abans!)



CONTACTE

● MAIL: aeevedrunapalafrugell@gmail.com
● WEB: http://basquetvedrunapalafrugell.wordpress.com

● TELÈFONS ENTRENADORS: A LA PART DE 
CONTACTE DE LA WEB

CONTACTEU EN CAS DE QUALSEVOL 
PROBLEMA O INCIDÈNCIA

http://basquetvedrunapalafrugell.wordpress.com/
http://www.labisbalemporda.com/


BENVINGUTS A L'APASSIONANT MÓN 
DEL BÀSQUET 

● DESITGEM QUE ELS VOSTRES 
FILLS GAUDEIXIN

● I QUE VOSALTRES US SENTIU 
CÒMODES I A GUST AMB LA 
INICIACIÓ ESPORTIVA QUE US 
OFERIM


