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Les escoles vinculades al nostre projecte són:

Col·legi  Lledó, Valls 
C.E.I.P.  Eugeni d’Ors, Valls 

C.E.I.P Mare de Déu del Remei, Alcover
C.E.I.P. Joan Plana, Puigpelat
Col·legi  Cor de Maria, Valls
C.E.I.P Baltasar Segú, Valls

Escola Bernardí Toldrà, Vila-rodona
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Escola Bernardí Toldrà, Vila-rodona

2014



Tots els nostres esportistes en la 
present temporada 2013-2014
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• El joc del bàsquet com element  educatiu i de 
formació, i com ocupació del temps de lleure i 
implantació  d’un hàbit saludable. 

• Ensenyament d'aquest esport d’acord amb els 
diferents moments evolutius del nen.

Escola de Basquet: Filosofia Treball en equip

Solidaritat

Compromís

• Distribució  dels conceptes i continguts 
adaptats a les diferents edats i a la predisposició  
i capacitat d'aprenentatge en aquestes.

• Dotar els joves jugadors d’un bagatge del joc de 
bàsquet que li permeti conèixer, dominar  i 
poder créixer com esportista i com a persona.
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• Anar més enllà dels objectius del propi 

entrenament, considerant de mateixa importància 

objectius de Formació, i Educació.

• Promoure la pràctica del bàsquet.

• Millorar les capacitats esportives dels nens/es.

Escola de Basquet: Objectius Esforç

Sacrifici

Fer-ho bé

• Millorar les capacitats esportives dels nens/es.

• Adquirir bons hàbits esportius.

• Divertir-se en l’entrenament i el joc.

• Desenvolupar valors esportius i humans (Solidaritat, 

Amistat, Compromís, Esforç, Sacrifici, Fer-ho bé, …).
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• La competició en la fase de
formació ha de significar un
entrenament més.

• La formació dels esportistes i els
equips han d’estar per damunt
dels resultats.

Escola de Bàsquet: 
Objectius de la 
competició

Esforç

Sacrifici

Fer-ho bé

dels resultats.

• En les fases de formació tots els
esportistes han de participar en la
competició.

• Guanyar és un dels objectius de
la competició, però no l’ únic i
principal.

• L’èxit no consisteix en guanyar la
competició, sinó en “fer tot el
possible per guanyar-la”.

Treball en equip

Solidaritat

Compromís



+ Escola de Basquet: Funcionament de l’Escola 
de Bàsquet del CB Valls 
Que aporta el Centre Escolar (AMPES)?

Centre Escolar

• Disposar del material i instal·lacions 

adequades.

• Gestió dels equipatges propis. 

• Espais alternatius en cas de mal temps 

per seguir desenvolupant l’activitat.

• Instal·lacions per partits i trobades. 

• Difusió de l’activitat a finals de curs, i 

obrir de nou les inscripcions el mes de 

setembre.



+ Funcionament 
econòmic de l’escola

Preu de 
l’activitat en 
hores 
setmanals:

OPCIÓ 1*:
1 HORA i 
MITJA 
SETMANALS:

15€ AL MES*

OPCIÓ 2:
DOS HORES 
SETMANALS:

OPCIÓ 3:
TRES HORES 
SETMANALS:

19€ AL MES* 22€ AL MES*
*Facturació mensual de l’Escola de Bàsquet 
a les respectives AMPES.
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Col·legi 

Mare de 

Déu del 

LledóLledó

Col·legi Mare de Déu del Lledó
c/ Santa Joaquima de Vedruna, 2
43800 Valls
Telf. 977 600 452
e3004591@xtec.cat
www.xtec.cat/col-lledo-valls
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Col·legi 

Cor de 

Maria

Cor de Maria
C/Cor de Maria,4
43800 Valls, Tarragona
977 601 172
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C.E.I.P 

Joan Plana 

Puigpelat

CEIP Joan Plana 
Afores, s/n
43812 Puigpelat
e3002171@centres.xtec.es
www.xtec.cat/centres/e3002171/
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C.E.I.P 

Mare de 

Déu del 

Remei -Remei -

Alcover

C.E.I.P Mare de Déu del Remei

Carrer de les Rodes,8

43460, Alcover

Tel. 977846176

e3000135@centres.xtec.es

http://www.xtec.es/centres/e3000135/
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C.E.I.P 

Eugeni 

d’Ors Valls

CEIP Eugeni d'Ors 
Plaça de la estació, 2
43800 Valls
Telf. 977 605 405
e3004633@xtec.net
www.xtec.cat/ceipeugenidorsvalls



+

C.E.I.P 

Baltasar 

Segú

CEIP Baltasar Segú
Carrer de la Creu de Cames
43800 Valls, Tarragona
977 600 044
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Escola 

Bernardí 

Toldrà

Escola Pública Bernardí Toldrà
Afores, s/n
43814  Vila-Rodona
977 638 038



+ Història de l’Escola
El nou projecte de l’escola de bàsquet va començar l’any 2009.

Des del CB Valls es va voler potenciar el bàsquet entre els joves en 
edat escolar de Valls i comarca. Ja fa anys que el club treballava en 
aquesta direcció, però es va voler fer un pas endavant, i crear un 
projecte més ambiciós, que era facilitar la gestió de l’activitat a 
tots els centres escolars  interessats en oferir aquest esport als seus 
alumnes.

La temporada. (12 equips – 130 jugadors/es)



+ Història de l’Escola

2ª temporada. (13 equips – 160 jugadors/es)

3ª temporada. (15 equips – 170 jugadors/es)



+ Història de l’Escola

4ª temporada. (20 equips – 210 jugadors/es)

5ª temporada.  ( 20 equips- 222 jugadors/es)



+ La nostra 
mascota

LA KIKA
� El curs 2009/10 els joves 

esportistes de l’escola van 

proposar els noms que més 

els agradava, i entre tots els agradava, i entre tots 

van fer una votació, 

guanyant el nom de Kika!!

El disseny de la Kika és de 

Jesús Guiral, ex jugador i 

entrenador del club. 

Gràcies una vegada més 

per la seva col·laboració.

Benvinguda a l’escola 

Kika!!
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Activitats que organitza o col·labora l’escola de bàsquet:

Escola de bàsquet CB Valls

CB Valls amb La Marató de TV3 Asistencia a partits ACB

Macro trobada final temporada 

d’Escoles Mini Sortides esportives
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Torneig Mare Nostrum Diades escolars

Escola de bàsquet CB Valls
Activitats que organitza o col·labora l’escola de bàsquet:

Altres activitats
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Presentació escoles i jugadors Trobada d’entrenadors

Escola de bàsquet CB Valls
Activitats que organitza o col·labora l’escola de bàsquet:

Activitats final de temporada



Especialment a les AMPES, us volem donar les 

GRÀCIES 
per tot l'ajut i suport que ens doneu.

Sense vosaltres res seria possible, i també agrair-vos que 
un any més hàgiu confiat amb el projecte de l’Escola de 

Escola de Basquet CB Valls

AMPES i espònsors

un any més hàgiu confiat amb el projecte de l’Escola de 
Bàsquet CB Valls.

Per nosaltres és molt important el desenvolupament 
esportiu dels nens i nenes, tenint present en tot moment, 

que els fa créixer com esportistes i també com a 
persones.

Des de la direcció de l’escola ens omple de satisfacció 
poder comptar amb la vostra confiança.
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Gràcies
Club Bàsquet Valls
C/Vilar s/n
Pavelló Joana Ballart
43800 – Valls - Tarragona

Visita la nostra 
web:
www.cbvalls.com

43800 – Valls - Tarragona
Tel. 977600010
cbvalls@hotmail.com
cbvalls@cbvalls.com

Director Escola de Bàsquet:

Marc Guasch Ferrando.

Contacte Escola de Bàsquet:

escolabasquetcbvalls@hotmail.com


