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I Edició del Basket City Summer

El campus en xifres

-Més de 50 nens - 11 entrenadors

-Escola Àgora de Sant Esteve Sesrovires

- Un poliesportiu - Sales de vídeo

- Tres pistes exteriors - Piscina

- Servei de cuina                          - Zona bosc



Què farem?

1) Tir

2) Bot

3) Coordinació i habilitats motrius bàsiques

4) Finalitzacions

5) Passades

6) Superioritats i Inferioritats

7) Joc Reduït

*Estacions adaptades en funció del grup/edat



Els grups

7 grups de treball repartits 
en 2 categories:

- Bàsquet Rookie (7-11)

- Bàsquet Pro (12-16)



Horaris

Cada categoria disposa d’un horari adaptat.



De 7 a 11 anys (Bàsquet Rookie)



De 12 a 16 anys (Bàsquet Pro)



Com ho farem?

Treball en grups de 6 a 8 persones.

Els grups de treball estan dissenyats per nivells i els 
jugadors/es poden canviar de nivell durant el campus si es 
creu convenient.

Cada grup participarà en 7 estacions de treball, basades en 
aspectes tècnics, tàctics i de treball cooperatiu.

Les estacions han estat dissenyades amb un pla de treball 
progressiu.

Reforç del gest tècnic amb elements multimèdia ( vídeo, 
imatge)



Activitats dissenyades de manera que els joves 
esportistes siguin conscients de les accions que 
realitzen i per què les realitzen.

No ensenyem només el què, sinó el com i el 
perquè. Cerquem l'aprenentatge significatiu.

Com ho farem?



Què cal portar?
Esmorzar de casa primer dia

Roba adequada per jugar a bàsquet (samarreta, pantalons, mitjons i sabatilles esportives).

Motxilla  o bossa d’esport

Cantimplora o ampolla d’aigua.

Estris d’higiene personal: tovallola, gel, pinta, sabatilles de bany, raspall de dents, pasta de 
dents…

Roba de llit: llençols i funda de coixí

Roba de bany: Banyador, barret de bany, tovallola, xancletes

Contra el sol: Protecció solar, gorra

Jocs de nit: Samarreta per embrutar, lot, dessuadora.

Recomanacions: + samarretes, + mitjons, + roba interior, repel·lent antimosquits, crema 
hidratant, pols de talc…



Horari trucades

Des de l’organització recomanem no portar 
telèfons mòbils.

Si ho considereu necessari, els horaris de 
trucades són de 15:45 a 16:30 i de 21:15 a 
21:45.

En cas de tenir algun dubte o urgència contactar 
amb Andreu Cervera (638 42 21 35) o Xifré
Vives (607 34 09 34)



Arrivada

Recepció a l’escola Àgora  les 9

Recollida
L’últim dia celebrarem les finals de les diverses 

competicions, a partir de les 10:00.

Al finalitzar el mati celebrarem un dinar de 
comiat del campus.

Adreça: Carrer Puig de Mira, 15,Urbanització Masía Bach 

08635 Sant Esteve Sesrovires ,BARCELONA 



Us hi esperem!


