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L’ESCOLA DE BÀSQUET SITGES 

Full informatiu  
 

 
Club Esportiu Sitgetà Basquetbol, (femení) 

i el Club Bàsquet Sitges (masculí). 
 

 
 
L’Escola està formada per aquests dos clubs i els seus objectius son els següents:  

 
La pràctica de l’esport del bàsquet, des de les edats infantils fins ben entrada la 
adolescència. A partir d’aquesta edat els equips ja surten de l’escola i s’integren als 
clubs en un règim de treball diferent.  
 
La formació: Es  treballa la formació esportiva dels nois i noies als entrenaments i 
les competicions setmanals,  i la formació social i integradora en les situacions de 
relació i convivència amb els companys. 
 
La transmissió de valors: La pràctica  
del bàsquet,  com en  tots els esports, 
permet la transmissió  de valors i virtuts 
com poden ser la solidaritat, el 
compromís amb els altres i l’esforç de 
superació personal. 

 
   

L’Escola confia que tots els jugadors i 
jugadores també actuïn i es comportin 
sota la pauta d’aquests principis.  
Així mateix, l’Escola  vol  comptar amb la 
col·laboració i la implicació dels pares i 
mares dels participants per convertir aquesta activitat en un acte educatiu i familiar.  
En tots els equips es pot iniciar aquesta implicació amb càrrecs com el delegat 
d’equip, voluntaris de taules, material o desplaçaments als partits.  
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ALTRES INFORMACIONS: els compromisos que adquireixen els clubs; els 
compromisos dels jugadors i jugadores; les quotes de l’Escola per aquesta 
temporada i la forma de realitzar la inscripció.  
 
Compromisos de l’Escola:  

1) Trobar tècnics per la formació esportiva dels jugadors i jugadores.  
2) Distribuir els/les jugadors/res en equips segons edat, nivell tècnic i 

altres criteris.  
3) Proporcionar material, horaris en els equipaments esportius i la 

cobertura mèdica  de la Mutualitat Esportiva durant  la temporada.  
4) La Junta Directiva de l’Escola es reserva el dret d’expulsar aquells 

jugadors/res que, després de ser advertits, mantinguin conductes 
conflictives.  

5) L’Escola també es compromet a cercar fonts d’ingressos per cobrir el 
pressupost general de l’Escola de Bàsquet.  

6) Facilitar el mitjans per tal que ningú es quedi sense jugar a bàsquet, 
per dificultats econòmiques degudament  justificades.  

 
Compromisos del jugador o jugadora:  

1) Assistir als entrenaments i partits, si no hi ha una justificació 
comunicada prèviament a l’entrenador corresponent. 

2) Mantenir una actitud correcta envers els companys de joc, les persones 
i estaments que formen part de l’Escola de Bàsquet.  

3) Respectar i conservar els material dels clubs i de la Regidoria d’Esports.  
4) Vestir l’equipament oficial del club corresponent durant els partits, 

conservar-lo en bones condicions fins a  finalitzar la temporada.  
5) Pagar la quota de jugador/a, i Fer-se càrrec de les sancions 

econòmiques originades pel mal comportament.  
6) Col·laborar de  forma activa en les activitats que organitza l’Escola. 
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