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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
- EN MARXA EL NOU PROGRAMA “ESCOLES DE BÀSQUET”
El passat de 9 de setembre es va presentar a Girona el nou programa “Escoles de Bàsquet” pel qual
s’ha dissenyat un nou portal (escoles.basquetcatala.cat) on podreu consultar tota la informació relativa als equips
d’Escola de Bàsquet:

Com a novetat, aquest programa també inclou un contingut de suport didàctic on hi podran accedir -amb
usuari contrasenya- tots aquells entrenadors i entrenadores inscrits/es en els equips d’Escola de Bàsquet
a l’Aplicació de Llicències de l’FCBQ.
L’objectiu és oferir unes eines de treball, en format de sessions i fitxes de jocs, que serveixin de suport
a la tasca de formació que porten a terme les nostres entitats afiliades.
Cada Representació Territorial i la Delegació de les Comarques Centrals, comptarà amb una
coordinadora o coordinador encarregat de dinamitzar i assessorar sobre aquest programa d’Escoles, i
el qual es posarà en contacte amb els clubs per tal de donar-lo a conèixer.
La tasca educativa que realitzen les nostres entitats a través de la pràctica del bàsquet és essencial pel
desenvolupament integral dels nostres esportistes i, en aquest sentit recomanem que tots aquells
equips o grups de la vostra entitat que no estiguin en competició siguin donats d’alta com a
equips d’Escola de Bàsquet.
Per qualsevol consulta i més informació al respecte caldrà dirigir-se a:
Barcelona:
Delegació Comarques Centrals:
RT Girona:
RT Lleida:
RT Tarragona:

escoles.barcelona@basquetcatala.cat
escoles.cc@basquetcatala.cat
escoles.girona@basquetcatala.cat
escoles.lleida@basquetcatala.cat
escoles.tarragona@basquetcatala.cat

INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS D’ESCOLA DE BÀSQUET
La inscripció dels equips d’Escola de Bàsquet s’han d’introduir a través de l’Aplicació de llicències i, per
tal de tenir accés al contingut didàctic del programa i totes les seves activitats, l’equip haurà de ser validat
amb un mínim de 5 llicències de jugador/a i un entrenador/a.
Una vegada validat l’equip:
Primer:
Segon:

Rebreu al correu electrònic oficial del club la confirmació de la inscripció de l’equip
Haureu d’entrar a l’àrea privada del club:
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1.
2.

PANTALLA PRINCIPAL
Escoles de Basquetbol
Clicar entrenador/a i posar email

Termini d’inscripció – A partir del moment de rebre aquesta Circular i fins el divendres 25 de febrer
de 2022. Les inscripcions presentades amb posterioritat a aquesta data es podran acceptar després
d’estudiar els motius del retard de la inscripció.
Es recomana que el club disposi d’un responsable dels equips d’Escola de Bàsquet amb el Títol
d’Entrenador/a de Categoria Sènior (Segon Nivell).

Com inscriure els equips?
A la pestanya “Equips” prémer “Nou Equip”

Seleccionar modalitat “Escoles de Bàsquet” i la categoria corresponent del desplegable tenint en
compte que:


Els jugadors inclosos a les categories (ESCOLA) no poden alinear-se amb equips de
competició oficial i el cost de l’assegurança es de 8,50€.



Els jugadors/es inclosos a les categories (COMPETICIO) si es podran alinear en
competició oficial amb els equips de categoria superior del seu club i l’assegurança
esportiva tindrà un cost de 29€.

Introduir la resta de dades del equip i prémer “Desar”.
L’equip quedarà en estat Preinscrit i posteriorment l’FCBQ el passarà a Inscrit.
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Com inscriure els jugadors/es i entrenadors/es?
El sistema d’inscripció dels jugadors/es i entrenadors/es a l’aplicació és el mateix que el
dels equips en competició. La documentació necessària respecte els esportistes és:
•

“Sol·licitud de llicència” adjuntada a l’aplicació

•

Fotografia adjuntada a l’aplicació.

•

DNI, Passaport o Catsalut adjuntat a l’aplicació, si el jugador/a no ha tingut mai llicència en
competició de l’FCBQ.

•

Targeta Residència o empadronament, si el jugador/a té nacionalitat diferent a la de qualsevol
país membre de la Unió Europea.

Tots els equips hauran de tenir un mínim de 5 jugadors/es amb un màxim de 15.
Només es poden inscriure jugadors/es que no participin en cap altra competició de
l’FCBQ.
Els clubs que no inscriguin cap entrenador/a en els equips d’Escoles de Bàsquet no
tindran accés al Suport didàctic del Programa.

MATERIAL
Tots els clubs participants rebran un lot de pilotes Spalding TF-50. Tots aquells equips que realitzin la
inscripció de l’equip fora de termini, no se’ls podrà fer entrega del material fins a final de temporada segons
el criteri de participació.

ASSEGURANÇA ESPORTIVA
La companyia d’assegurances ALLIANZ–UNIFEDESPOR, realitzarà la cobertura de
l’assegurança esportiva amb les següents pòlisses i preus per a cada col·lectiu:


Jugadors/es inscrits a les categories (ESCOLA)
Pòlissa 048961051 Preu 8,50€.



Jugadors/es inscrits a les categories (COMPETICIO)
Pòlissa 048961051 Preu 29€

TROBADES
Programa de Trobades:
Barcelona:
A partir del mes de febrer de 2022 s’organitzen Trobades d’Escoles amb una freqüència de
cada 15 dies. Aquestes Trobades són totalment lúdiques i no competitives. També
s’organitzen altres Trobades en dates proposades pels Clubs.
Representacions Territorials i Delegació de les Comarques Centrals:
Cada Representació Territorial organitzarà segons la seva reunió de Clubs, diferents
Trobades d’Escoles al llarg de la Temporada.
Trobades Finals d’Escoles de Bàsquet:
Al final de la Temporada 2021-2022, cada Representació Territorial podrà organitzar la
seva Trobada Final d’Escoles de Bàsquet.
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QUOTA PROGRAMA “’ESCOLES DE BÀSQUET”
Tal com es va aprovar a l’Assemblea General del passat 10/07/2021, serà carregada a tots els
clubs afiliats una quota de serveis esportius pel Programa “Escoles de Bàsquet” de 100,00€.

RECOMANACIÓ
Donat que la valoració de l’aptitud mèdicoesportiva és un element de seguretat indispensable per tal de
realitzar l’exercici físic de forma saludable i segura, recomanem a tots els esportistes inscrits als equips
d’Escola de Bàsquet la realització d’un revisió mèdica d’aptitud.
La revisió mèdica no és únicament una formalitat, sinó que és, també, una necessitat i un benefici pels
esportistes, doncs ajuda a practicar l’esport amb la màxima seguretat possible.
En aquest sentit, ACONSELLEM seguir les recomanacions de la Guia de Valoracions Funcionals
Mèdicoesportives de la Generalitat de Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial pel que fa referència als
models d’aptitud.

Barcelona, 4 d’octubre de 2021
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