
PRESENTACIÓ UESC
Reunió amb pares Esport Escolar 
Casa de Cultura, 2 maig de 2013

Construïm junts la UESC del futur!



DE QUÈ PARLAREM?

UESC, un club de bàsquet i tennis taula (vídeo Juniors) 

La nostra missió i el nostre projecte diferencial

Àrea esportiva

Àrea formativa

Àrea social - Tots Podem

Projecte de futur

Precs i preguntes



Projecte esportiu, formatiu 
i social amb més de 25 anys 

de presència a Sant Cugat!



Bàsquet i tennis taula a Sant Cugat



Què és la UESC?

Som un club de bàsquet i tennis taula de 
Sant Cugat, que forma jugadors/es en tres 
àmbits clau: esportiu, educatiu i social.

Som un club on s’ensenya a estimar 
l’esport i ajudem als nois i noies a créixer, 
esportivament i com a persones. 



La nostra missió



L’àrea esportiva



Oberts i a Sant Cugat: Esportivament som un club de 
bàsquet de Sant Cugat que oferim bàsquet de qualitat a 
tothom que vulgui acompanyar-nos. Els nostres equips 
estan formats en un percentatge molt alt per jugadors 
nascuts o amb vinculació amb la ciutat.



Continuïtat: El projecte esportiu de la UESC té la seva base
en els equips més joves i el seu desig és que els jugadors 
que entren com a nens i nenes en el club, puguin seguir com 
adolescents i finalitzar com adults en el nostre club, ja sigui 
jugant o bé com a entrenadors.



Els equips



Equips temporada 2012 - 2013

10 equips masculins

2 preinfantils

2 infantils

3 cadets

2 juniors

1 sènior

9 equips femenins
2 preinfantils

1 infantil
2 cadets
2 juniors
1 sènior



Equips temporada 2013 - 2014

10 equips masculins

3 preinfantils

2 infantils

3 cadets

2 juniors

2 seniors

9 equips femenins
2 preinfantils

2 infantils
2 cadets
2 juniors
2 seniors



Ampliació temporada 2013 - 2014

+ 1 Sènior femení

+1 Sènior masculí

+1 Preinfantil masculí

+1 Infantil femení

19 equips 23 equips



Els entrenadors: El club està format per un grup 
heterogeni d’entrenadors: alguns amb molta experiència
i d’altres de més joves que estan començant. Però la 
il·lusió per seguir aprenent sota un mateix projecte 
esportiu és el que ens uneix.



Director tècnic

Coordinador àrea formacióCoordinador àrea formació

Coordinador escola
bàsquet

Coordinador escola bàsquet

Organigrama 2013-2014

Coordinador tecnificacions

Àrea masculina Àrea femenina

COMISSIÓ ESPORTIVA



Vetllem per comptar amb entrenadors amb 
titulació esportiva en totes les categories i 
nivells. 

La figura dels diferents coordinadors per 
franges d’edats ens permet supervisar el treball i 
la planificació dels entrenadors amb cadascú dels 
seus equips. 

Cerquem que, independentment de les edats i 
del nivell dels equips i jugadors, els entrenadors 
treballin amb la màxima professionalitat. 



Formació dels entrenadors: Hem introduït la figura del 
Coordinador de l’escola de formació, qui facilita als 
entrenadors les eines per seguir creixent i aprenent en la seva 
professió. A més disposem d’excel·lents relacions amb el 
campus d’estiu Elite Jove, un esdeveniment on són presents 
entrenadors molt reconeguts, i a on alguns dels nostres joves 
entrenadors poden participar-hi per seguir formant-se.



L’àrea formativa

Enganxa’t als valors
Formació integral
Campus de formació i convivència



Enganxa’t als valors

OrganitzaOrganitza



Què és “Enganxa’t als valors”?

Programa educatiu de la Fundació UESC, que comença a 

forjar-se l’any 2006

Formació complementaria en valors a més de 200 esportistes.

Formació integral per a entrenadors.

Per donar sentit al nostre ideari de formació.

Per què neix el programa “Enganxa’t 

als valors”?



Aprendre a ser responsable

Aprendre a ser empàtic

Aprendre a ser respectuós

Aprendre a auto-regular-se

Objectius del programa



El jugador es converteix en una peça bàsica i com a tal es 

crearà un pla de desenvolupament per a cadascun dels 

jugadors que tindrà en compte tots els aspectes de la seva 

formació.

Xerrades, conferències, textos formatius... per part de 

professionals referents dins el món de l’esport

Pep Marí

Jou Marimón

Formació integral



Formació entrenadors, jugadors i famílies
“Només ser pares”, Pep Marí, novembre 2006
Jornada educativa de “Els valors a l’esport”,  2007
“Fòrum i torneig” amb Xesco Aspar, 2008
“Esport formatiu, tots som l’equip” amb Pepu Hernández, juny 2010 

al T.A.
1r Fòrum de valors, “Els valors et fan guanyar” amb Pep Marí, maig

del 2011 al T.A.
“La felicitat no és l’objectiu”, Pep Marí, 2013



Campus, intercanvis…



Campus, intercanvis…
“Basket City” Setmana Santa 2013

“Basket City Summer” 2013



Intercanvi amb equip Vaerlose, de Dinamarca



L’àrea social

PROGRAMES: 

Tots podem
Fem Esport
Món UESC



Tots podem
Fomentar la integració de les persones amb discapacitat a 

través de l’esport



Fem esport
Promocionar l’esport femení i incrementar la igualtat de 

gènere en el món de l’esport



Món UESC
Accions que fan millor el món que ens envolta

Recollida d’aliments Setmana contra la pobresa



Món UESC
Accions que fan millor el món que ens envolta

Participació als StQLímpics

Diada del bàsquet a Sant Cugat…



Projecte de futur

Consolidar aquest gran equip, dins i fora de la 
pista. Treballem amb il·lusió, compromís i esforç.

Créixer en equips i presència social.

Treballar la base en bàsquet i tennis taula.

Portar el nom de Sant Cugat pertot arreu. 

Estar al costat de la nostra gent: Oficina d’atenció
al soci, figura de l’enllaç als equips...  



GRÀCIES!!!!!!!!!!


