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Campus Tecnificacions Club Bàsquet Ametlla Estiu 2019 

CALENDARI 

El Campus es realitzarà del 25 de Juny al 26 de Juliol (5 setmanes). 

HORARI I INSTAL·LACIONS 

L’horari del campus és de 9 a 13h, tot i que també s’hi inclouen dos serveis addicionals:  

 Servei de menjador: de 13 a 15h al Casal de la Gent Gran de l’Ametlla del Vallès. 

 Servei de tarda: 15 a 17h a la piscina de Ca l’Arenys. 

El campus és realitzarà habitualment a les instal·lacions de l’Institut Eugeni Xammar, 

exceptuant els dos dies de piscina, que anirem a la piscina de Ca l’Arenys (lloc de recollida a les 

13h). 

OBJECTIU 

Proporcionar als jugadors de les categories Infantil i Cadet del club i participants d’altres clubs, 

una activitat d’estiu per tal de perfeccionar i millorar els diferents elements de la tècnica i la 

tàctica individual i col·lectiva del bàsquet, a la vegada que puguin gaudir del bàsquet a través 

de diverses competicions i concursos.  

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

El campus està pensant per tots aquells/es jugadors/es de les categories Infantil i Cadet que 

vulguin perfeccionar tots els elements de la tècnica i tàctica individual i col·lectiva del bàsquet 

a través d’exercicis adaptats a les seves necessitats i del treball en grups reduïts.  

Tenint en compte que el campus té una durada de 5 setmanes, en cadascuna de les setmanes 

es treballaran específicament uns continguts concrets: 

 SETMANA 1: Sortides/arrencades i parades 

 SETMANA 2: Bot i domini de pilota 

 SETMANA 3: Llançaments i finalitzacions 

 SETMANA 4: Defensa i conceptes defensius 

 SETMANA 5: Passada + joc col·lectiu 

El Campus té una durada de 9 a 13h i durant el matí es durant a terme diverses activitats: 
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 – 

10.30h 

Treball 

conceptes 

tècnics i tàctics 

(*) 

Treball 

conceptes 

tècnics i 

tàctics (*) 

Treball 

conceptes 

tècnics i 

tàctics (*) 

Treball 

conceptes 

tècnics i tàctics 

(*) 

Treball 

conceptes 

tècnics i 

tàctics (*) 

10.30 – 

11h 
ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11-12h Perfeccionament 

de la mecànica 

de tir 

Tècnica 

individual 

personalitzada 

segons cada 

jugador/a 
PISCINA 

Perfeccionament 

de la mecànica 

de tir 

PISCINA 

12-13h 3c3, 

competicions, 

concursos 

3c3, 

competicions, 

concursos 

3c3, 

competicions, 

concursos 

 

*Cada setmana es treballaran els conceptes tècnics i tàctics dels continguts especificats 

setmanalment.  

A l’inici del campus es donarà a cada jugador/a una samarreta que serà obligatòria portar-la 

cada dia del campus.  

Durant el campus rebrem la visita de diversos professionals vinculats al món del bàsquet, com 

per exemple el jugador MAX ESTEBAN del FCBarcelona Lassa B, que ens explicarà la seva 

experiència com a jugador professional a la vegada que jugarà i entrenarà amb els nois i noies.  

METODOLOGIA 

La metodologia que s’utilitzarà al llarg del campus consisteix en adaptar-se al nivells dels 

jugadors i plantejar diverses tasques per tal que millorin i/o perfeccionin els diferents 

continguts a treballar.   

Per tal de poder realitzar aquestes sessions és fonamental treballar a través de grups reduïts i 

per això sempre procurarem dividir els grups per tal de poder plantejar tasques ajustades al 

nivell o dificultats de cada jugador/a.  
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D’altra banda, al llarg del campus li donarem molta importància a la millora i correccions de la 

mecànica de tir.  

Per últim, cada dia hi haurà un espai de competició i/o concurs per tal de posar en pràctica els 

aspectes treballats en situacions reals de joc i de forma divertida.  

PROFESSIONALS 

El campus de tecnificació està format per tres professionals: 

 Coordinadora i directora tècnica, Dolors Ferrer. Graduada en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport i Màster de formació del Professorat de Secundària en l’especialitat 

d’Educació Física. Disposa del títol de 1r nivell de la Federació Catalana de Bàsquet, 

actual coordinadora del Club Bàsquet l’Ametlla i té més de 10 anys d’experiència com 

a entrenadora de bàsquet en diversos clubs i edats.  

 Entrenador. Disposa del títol de 1r nivell de la Federació Catalana de Bàsquet. Més de 

20 anys d’experiència com a entrenador en diferents clubs, edats i nivells. Actual 

entrenador del sènior masculí A del Club Bàsquet Granollers de Copa Catalunya.  

 Ajudant d’entrenador. Disposa del títol de nivell 0 i és actual entrenador del Club 

Bàsquet l’Ametlla. 

PREUS I DESCOMPTES 

PREUS 

 Campus matí (de 9 a 13h) són 70€ la setmana. 

 Servei de menjador (de 13 a 15h) són 40€ la setmana.  

 Tarda – Piscina (de 15 a 17h) són 20€ la setmana.  

DESCOMPTES:  

*Campus complet (5 setmanes) - 10% de descompte       

INSCRIPCIONS  

Les places pel campus són limitades (20 jugadors/es per setmana) ja que un dels nostres 

principis és el treball a través de grups reduïts.  
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Per tal de formalitzar la inscripció, us heu de descarregar el formulari d’inscripció al web del 

Club Bàsquet l’Ametlla http://cbametlla.cat/ i una vegada omplert enviar-la al correu 

cbametlla@gmail.com o deixar-la presencialment a l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès.  

Data límit d’inscripció el dia 16 de Juny del 2019.  

 

http://cbametlla.cat/

