
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-BENJAMINS I BENJAMINS. 
 

Nascuts entre el 2009 i el 2012 
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DOSSIER  D´INSCRIPCIÓ 

 
 
  



Benvolguts pares, 
 
 En primer lloc, us volem agrair la confiança dipositada en el nostre Club 
donant-nos l’oportunitat de compartir una nova temporada d’Escola de 
Bàsquet  amb els vostres fills/es. 
 
 
 -Per formalitzar la inscripció cal omplir totes les dades del full que 
us adjuntem i portar-lo a secretaria. Cal portar 1 fotografia i una fotocòpia 
de la targeta sanitària.  
 
 

- El període d’inscripció s’obre el dilluns 12 de Setembre, de 10.00 a 
14.00 i de 16.00 a 20.00 hores a la secretaria del nostre Club:  

                           c/ Rubió i Ors 158, Tel. 93 474 02 82,  
        secretaria.basquetcornella@gmail.com 
 
 -Els entrenaments s’inicien el dijous 29 de setembre a les 17.15 h. al 
Pavelló del Barri Centre de la nostra Ciutat. Les portes de la instal·lació estaran 
obertes des de les 17.00h. (És obligatori haver portat el full amb les dades 
del nen/a a secretaria prèviament) 
 

- Amb la inscripció s’autoritza expressament al CLUB per poder 
fer sortir les fotografies realitzades al llarg de la temporada on 
apareguin els nens i nenes a qualsevol mitjà relacionat amb 
l´esport. 

 
- ATENCIÓ: els nens i nenes nascuts l’any 2013, poden provar 

l’activitat durant uns dies per valorar si s’adapten al ritme i el 
desenvolupament de l’activitat. 

 
Per a qualsevol dubte o suggeriment preguem que es posin en contacte amb 
nosaltres, 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                               EBCB CORNELLÀ 
 

 



 
EBCB CORNELLÀ Temporada 2016-17 

Nascuts entre els anys 2009 i 2012 
 

OBJECTIUS PRINCIPALS 

 
1. Sociabilitzar als nens i nenes amb  nous companys/es , nous entrenadors i 

noves activitats. 
2. Potenciar i desenvolupar les habilitats motrius bàsiques dels nens a partir 

de formes lúdiques jugades utilitzant el bàsquet com a eina per fer-ho. 
3. Engrescar els nens i nenes amb el bàsquet i iniciar-los progressivament al 

món dels partits.  
4. Experimentar  i desenvolupar  habilitats  específiques del minibàsquet. 
 

DIES I HORARIS 

 
Els dies d’activitat són: 

 
- Dimarts de 17.15 a 18.15 h. al Pavelló del Barri Centre. 
- Dijous de 17.15 a 18.15 h. al Pavelló del Barri Centre. 

 
L’activitat comença el dijous 29 de setembre i es tancarà els primers dies de 
juny. Al llarg del curs seguirem el calendari de vacances escolars. 
 

HÀBITS 

 
 Els nens/es han de venir a l´ activitat amb calçat  i roba adequada. 

 Preguem puntualitat per una dinàmica correcta de l´activitat, tant els 
dies    d´entrenament com els dies de trobada. 

 Demanem que els pares dels nens més petits no es quedin al 
pavelló durant l´activitat durant les primeres setmanes, per no distreure 
l´atenció dels nens i afavorir la integració.  

 

  



TROBADES 

 
Els nens i nenes d´ aquesta edat no disputen cap tipus de competició oficial.  
Ben al contrari, participen en algunes trobades amb altres escoles i entitats, 
que serveixen per introduir-se de forma progressiva i lúdica al món dels partits. 
Les característiques més importants de les trobades són: 

 Es jugaran principalment els dissabtes al matí. 

 La majoria  es celebraran en pavellons i escoles de Cornellà. 

 Es juguen mini partits de 30 minuts ininterromputs. 

 Durant els partits es poden fer tots els canvis que es vulguin. 

 Els partits es juguen sense acte ni marcador. 

 A cada trobada es juga més d’un mini partit. 

 Es fa una adaptació del reglament del minibàsquet que permeti que els 
nens/es puguin participar al màxim dels aspectes lúdics del joc: 
apropament dels tirs lliures, ser flexibles en l’aplicació de dobles i 
passes, i altres 

 
Important.- Us anirem informant del calendari de trobades a mesura que 
es vagin confirmant amb el Departament d´Esports i la resta d´ entitats. 
Els nascuts als anys 2012 i 2011 jugaran unes 3 o 4 trobades al llarg de l’ 
any, i els més grans, nascuts als anys 2010 i 2009 realitzaran entre 6 i 8 
trobades al llarg del curs. 
 

INFORMES 

 
Al final de temporada lliurarem als pares un  informe/valoració d’actituds, 
aptituds i hàbits dels nens/es. 
 

QUOTA I PAGAMENT (mireu full posterior) 

 
La quota de l’activitat és de 275 euros tota la temporada. 

 
Cal fer el primer pagament (125 euros) abans del 31 d´octubre en efectiu a les 
oficines del club o bé al número de compte del full que s’adjunta i fer arribar el 

comprovant a les oficines del club. El segon pagament (150 euros) es farà 

domiciliat al mes de gener. 
Hi ha la possibilitat de fer el total del pagament a l´ octubre. 
 
Promoció Nouvinguts; Per aquells que siguin nous en l’activitat, que entren a 
formar part del Club Bàsquet Cornellà, hi ha una promoció i la quota per 
aquesta temporada queda reduïda a 175 euros venciment al mes de gener del 
2017. 
 
 

  



COORDINADOR DEL GRUP 
 
La Maria Molina,  és la coordinadora-responsable  de l’Escola de Bàsquet, per 
qualsevol dubte el seu telèfon és; 630842391. 
   

ROBA. 
 

 SAMARRETA MÀNIGA CURTA. S´obsequia a tots els inscrits amb una 
samarreta que es  pot utilitzar per entrenaments i per posar-la a sobre de 
la samarreta de joc els dies de partit. No cal tornar-la a final de 
temporada. 

 ROBA DELS PARTITS. És el mateix model de la temporada anterior. 
Només l’ha de comprar qui no la té. A l’inici de l’activitat us 
informarem d´ on es pot adquirir. (preu aprox. 25 euros) 

 XANDALL. En aquestes edats no és obligatori ni necessari. 
Poden utilitzar els dels seus centres educatius. 

 
ALTRES 

 
Us recordem que per anar coneixent els diferents aspectes i funcionament del 
nostre Club i Escola de Bàsquet podeu entrar a www.cbcornella.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.cbcornella.com/escola-de-basquet/


ESCOLA DE BÀSQUET 
CB CORNELLÀ 
Temporada 2016/ 2017 

 
DADES DEL NEN/A       
 
Nom i Cognoms.........……….…...………………………....................................….. 
Data Naixement..........…….…….................Col·legi……......……...............……. 
Adreça...............................……….........……........Població……….....…....……….. 
C. Postal………….......Telèfon-pare……..……..…....Telèfon-mare……...……….. 
Nº TSI (obligatori, són 4 lletres + 10 dígits) .......…………................................. 
DNI (pare/mare)………...…………………………. 
Adreça Correu Electrònic................................................................................ 

(serà un canal de lliurament d´informació al llarg de la temporada) 
 

MODALITAT DE PAGAMENT: 
 

- Pagament.- (275 euros)  Cal portar a secretaria el 

comprovant de pagament al número de compte del Club 
Bàsquet Cornellà BBVA (ES63 0182 0815 8402 0855 8891) o per 
transferència.  

 

 

 
 
 

 
2 on. Pagament domiciliat:  

Si es fa el pagament total al setembre-octubre, no cal omplir aquestes dades. 
 

NOM TITULAR …………………………….………………………… 

         
 ENTITAT  NUM.OFIC.           D.C.                   NUM. COMPTE 

 
 
 

Signat, pare, mare o tutor 
 

Amb la signatura declara haver llegit els fulls que acompanyen aquest dossier 

 
IMPORTANT: CAL PORTAR TAMBÉ UNA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA I 

FOTOGRAFIA DEL NEN O NENA 

L´ingrés s´ha de fer a nom del nen/a 


