V CAMPUS DE SETMANA SANTA DE
BÀSQUET – curs 17-18

Seguint amb la tasca que porta a terme l’Escola de Bàsquet de la Salle Cassà,
organitzarem el IV Campus de Setmana Santa, dirigit a nens/es del nostre col·legi, que
tindrà lloc els dies 26, 27, 28 i 29 de març, coincidint amb la Setmana Santa.
Aquest IV Campus, en el que principalment farem bàsquet, va dirigit a tots aquells
jugadors i jugadores que vulguin treballar en la millora del seu bàsquet i també per
aquells nens/es que es vulguin iniciar, tot gaudint d’un esport en equip.

OBJECTIUS DEL CAMPUS
Els objectius generals, són els propis de l’Escola de Bàsquet de la Salle, és a dir,
fomentar:
● uns bons hàbits de vida saludable
● els valors educatius de l’esport: respecte als companys, entrenadors i arbitres,
a l’entorn i instal·lacions.
● els valors de la persona: esforç, sacrifici, autoestima i confiança
● el treball cooperatiu, fomentant la participació de tots els nens i nenes dins del
grup esportiu.
● La responsabilitata través del treball intergeneracional.
Els objectius particulars del Campus, a nivell tècnic, són:
● Ajudar i complementar la formació general, de jugadors i jugadores.
● Millorar diferents aspectes del joc com són: el bot, la passada, entrades per la
dreta i per l’esquerra i el tir a cistella.
● Introduir i desenvolupar (segons nivell) als jugadors i jugadores en el joc per
conceptes: utilització dels espais.
Per assolir els objectius, cada dia es faran sessions de treball tècnic i tallers , tal i com
es pot observar en el calendari adjunt.
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HORARIS
L’horari serà de 9:00h a 13:00h, hi haurà acollida matinal de 8:30h a 9:00h
Planificació dels més petits:
HORA

DILLUNS 26

DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

8:30-9:00

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

Jocs de Pilota

Tallers

Jocs de Pilota

Tallers

10:30-11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00-12:30

Bàsquet: situació de
1x1

Treball de
coordinació

Treball de domini del
cos i de l’espai

Bàsquet: diferents
situacions de partit

RECOLLIDA

RECOLLIDA

9:00-10:30

12:30-13:00

RECOLLIDA

RECOLLIDA

Planificació dels més grans:
HORA

DILLUNS 26

DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

8:30-9:00

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

Jocs de Pilota

Entrenament de tir

Jocs de Pilota

Partits

10:30-11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00-12:30

Bàsquet: situació de
1x1

Bàsquet: exercicis
treballar el contraatac

Bàsquet: exercicis
per treballar la
defensa

Bàsquet: diferents
situacions de partit
(amb bot, sense
bot, etc.)

RECOLLIDA

RECOLLIDA

9:00-10:30

12:30-13:00

RECOLLIDA
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QUÈ HAN DE PORTAR ELS NENS:
● Roba i calçat esportiu
● Muda de recanvi pels menors de P5 ( el guardarem a l’escola)
● Esmorzar

LLOC, DATES, PREUS i EDATS
LLOC: Col·legi La Salle

DATES: 26, 27, 28 i 29 de Març

HORARI: 9:00h a 13:00h

*Acollida matinal a les 8:30h

PREUS:

30€nens/es inscritsen l’Escola de Bàsquet de la Salle
35€nens/es no inscritsen l’Escola de Bàsquet de la Salle

**Amb el preu de la inscripció hi ha inclosa una camiseta de regal.
EDATS:Des de P3 d’infantili fins a 
6è de primària.
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PER QUINA RAÓ HEU DE VENIR
Perquè la nostra principal motivació es el jugador o jugadora.
Perquè volem assolir la seva millora tècnica i per el seu desenvolupament personal i
social.
Perquè amb el bàsquet fomentem valors tant importants com el respecte, el sacrifici,
l’esforç, la autoestima, la concentració, adquirint a més uns bons hàbits esportius i de
vida saludable.
Perquè volem que els nens/es gaudeixin d’aquest esport i s’ho passin d’allò més bé.

INSCRIPCIONS
Data límit el 16 de març, presentat la fulla d’inscripció a secretaria.
Places mínimes per a la realització del casal: 15 nens/es
Places limitades: 50 nens/es.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ*
COGNOMS:
NOM:
DATA NAIXEMENT:
DNI:
Núm. CAT SALUT:
NOM PARE:
NOM MARE:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFONS DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:

*CAL ADJUNTAR: autorització drets d’imatge
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Autorització per a la publicació d'imatges dels nens/es participants en les diferents
activitats organitzades per L’ESCOLA DE BASQUET DE LA SALLE CASSÀ.
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la
Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de
Caràcter Personal, article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar d'autorització paterna/materna per
publicar les fotos dels menors i per això sol·licitem el consentiment als pares, o tutors
legals per poder publicar les imatges, en les quals apareguin individualment o en grup,
els nens i nenes participants en aquest campus de basquet, en les diferents seqüències
i activitats realitzades durant el mateix.
Aquest material gràfic podrà ser publicat en la web de LA SALLE CASSA, sempre que no
existeixi oposició expressa prèvia.
Sr/Sra................................................................................................................................
……………….…….amb DNI.........................................………………...com a pare/mare o
tutor del
nen/a………………………………………......................................................................……
…….
SÍ DONO EL MEU CONSENTIMENT
NO DONO EL MEU CONSENTIMENT
perquè LA SALLE CASSA, PUGUI UTILITZAR LES IMATGES DEL MEU FILL/A PRESES EN
QUALSEVOL ACTIVITAT ORGANITZADA PER L’ESCOLA DE BÀSQUET LA SALLE CASSÀ.
Cassa de la Selva, a….….……. de……………………………………………………… de
2017.
Signatura (signatura del pare, mare o tutor/a legal)
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