
 

 

 

MASTERS IES 
ACTIVITAT de BÀSQUET (MASCULÍ, FEMENÍ O MIXTE) 

Temporada 2016/2017 

 
Dirigida als nois/es de 1er d’ESO a 4t d’ESO 

  

Objectius específics  
 
Físics: millorar la forma i condició física mitjançant l'exercici físic i la pràctica esportiva en bàsquet.  

Esportius: aprendre, millorar i perfeccionar les aptituds tècniques i tàctiques pròpies del bàsquet.  

Psicològics: aprendre a cooperar i competir amb esportivitat, respectar als altres i les seves opinions, aprendre a 
respectar les normes. 

Socials: propiciar trobar-se amb els amics i fer noves amistats en l'entorn esportiu.  

 
Calendari 

Iniciem l’activitat el 3 d’octubre i acaba el 30 de maig 
Es jugarà a lliga regular en competició territorial i per això es demana compromís durant tota la temporada. 
 

Entrenaments 
Els entrenaments es fan els dimarts i els dijous a l’Institut Eugeni d’Ors o al Pavelló del Firaví. 
L’horari serà 17,30 a 19,00  
 

Formadors 
Els entrenaments aniran a càrrec d’un entrenador/a titulat i amb experiència dins el camp del bàsquet, i estarà 
coordinat per la directora Tècnica de l’Associació Vilabàsquet, i ex-jugadora professional, la Verónica Cenjor, 
que també s’encarregarà personalment de que l’activitat evolucioni correctament, de donar suport i eines en 
tot allò que necessitin, i en definitiva de supervisar els objectius a treballar i el seu grau d'assoliment.   

• En el cas d’una bona evolució i creixement dels jugadors, també es podría federar l’equip per a participar en la 
competició organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet. 

• Anualment s’organitza una presentació pública de tots els equips Vilabàsquet, també una sortida al Palau 
Blaugrana per a gaudir d'un partit d'ACB, i una Trobada-Festa de comiat a final de temporada. 

Planificació 
Es farà una reunió informativa a l’inici de l’activitat per presentar l’entitat, el calendari de partits i l’organització 
anual.  A meitat, o final de temporada farem un altre reunió per valorar l’evolució i continuïtat de l’equip. 
Tot i així, per qualsevol dubte o problema us agrairem que ens ho comuniqueu 
 
Contacte 
Verónica Cenjor, coordinadora:     639 93 58 25   vilabasquet@gmail.com 
Núria Repiso, presidenta:    620 80 37 19     nuria@tnproduccions.cat 
 
Preu 
       El preu anual de l’activitat és de      208€ anual/jugador 

 

 
 



MATRÍCULA ACTIVITAT “MASTERS IES” DE BÀSQUET CURS 2016/2017  
 

NOM I COGNOMS: 

DATA NAIXEMENT:                                                                                                                                                                                                                              

CURS:        INSTITUT: 

TELÈFON:   jugador/a                                             TELÈFON tutor/a:                                             

MAIL jugador:                                                         MAIL tutor/a: 

Nº CAT SALUT: 

Talla equipació de joc: 

Nº dorsal:  
 

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre 
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta directiva de l’Associació Vilabàsquet demana el 
consentiment dels pares, tutors o representants legals dels jugadors/es menors d’edat, així com dels jugadors/es majors d’edat, per publicar o 
reproduir la imatge on apareguin clarament identificables els participants de l’activitat, per això sol·licitem ens retornin l’autorització 
corresponent degudament complimentada: 

 

En/Na ………………………………………. Amb DNI ………………………………... 

            AUTORITZO 

            NO AUTORITZO 

La reproducció  o publicació, sense ànim de lucre de fotos o filmacions  del meu fill/a..................................................................., o de jo mateix, per 
les finalitats esportives i socials pròpies de l’Associació i activitats organitzades o promogudes pel Vilabàsquet, així com en les publicacions, 
pàgina web, vídeos i demès material promocional i de difusió del nostre club. 

Signatura                                                                                      Data 

 

 

TOTAL ANUAL: 208€ 

PREU MENSUALS:   4 Mensualitats de 52,00€ (octubre/desembre/febrer/abril) 

                                        

Domiciliació bancària:                              

 

   IBAN   ENTITAT   OFICINA  DC    Nº COMPTE                                       NOM I SIGNATURA DEL TITULAR 

                                

  _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 


