
VALLCARCA NORD 
Temporada 2016 – 2017 

	  



Qui som? Què volem? 

	  
La Fundació del Bàsquet Català va néixer 
al 1992 com a entitat i, dins de l’escola, té 
com a OBJECTIU promoure la pràctica del 
bàsquet com a esport col·lectiu, així com 
els seus valors i beneficis en la salut dels 

més petits.  



Com	  treballem? 

La Fundació del Bàsquet Català promou un projecte 
inclusiu, que permet la participació de TOT NEN/A o 

ADULT que en vulgui formar part.  
 

El projecte es mou gràcies a un equip tècnic titulat 
format per un coordinador/a, entrenadors/es de 

bàsquet i futbol, i monitors/es esportius. 



L’Equip	  tècnic: La coordinadora 

	  
La figura de coordinació vetlla per regular i 

aconseguir un correcte funcionament del projecte; 
imatge de l’entitat, desenvolupa la important 

tasca de solucionar qualsevol problema, dubte o 
situació que així ho requereixi.  

 
 

Coordinadora: Carla Pérez 



L’Equip	  tècnic: entrenadors/es 

Els	  entrenadors/es	  són	  els	  totals	  responsables	  dels	  equips,	  
fent	  de	  referent	  pels	  més	  pe3ts.	  En	  ells	  recau	  el	  pes	  de	  la	  
programació	  anual,	  així	  com	  el	  foment	  de	  la	  pràc3ca	  de	  
l’esport,	  valors	  propis	  de	  la	  pràc3ca	  espor3va	  i	  hàbits	  

saludables.	  Els	  entrenadors/es	  tenen	  la	  responsabilitat	  de	  
dinamitzar	  a	  l’equip,	  així	  com	  a	  mantenir	  un	  feedback	  

comunica3u	  amb	  les	  famílies.	  
	  



BÀSQUET ENTRENADOR 

ESCOLA	  DE	  BÀSQUET	  (1R	  I	  2N)	  

BENJAMÍ	  FEMENÍ	  (3R	  I	  4T)	  

BENJAMÍ	  MASCULÍ	  (3R	  I	  4T)	  

ALEVÍ	  FEMENÍ	  (5È	  I	  6È)	  

ALEVÍ	  MASCULÍ	  (5È	  I	  6È)	  

EQUIP	  DE	  MARES	  

EQUIP	  DE	  PARES	  

RICARD	  GOMEZ	  I	  MARINA	  CABRÉ	  

NURIA	  MADURELL	  

ERIK	  TAMAYO	  

RICARD	  GOMEZ	  

ROBERT	  PASCUAL	  

CARLA	  PÉREZ	  

ROBERT	  PASCUAL	  

FUTBOL ENTRENADOR 

ESCOLA	  DE	  FUTBOL	  (1R	  I	  2N)	  

PREBENJAMÍ	  (3R)	  

BENJAMÍ	  (4T)	  

ALEVÍ	  (5È	  I	  6È)	  

ALBERT	  BARGALLÓ	  I	  LARISA	  IANCU	  

ADRIÀ	  MECA	  

MARTÍ	  RIGOL	  

PERE	  MONTSERRAT	  I	  ALBERT	  BARGALLÓ 

PETITS ENTRENADOR 

PSICOMOTRICITAT	  (P3	  I	  P4)	  

INICIACIÓ	  A	  L’ESPORT	  (P4	  I	  P5)	  

CLARA	  GARCIA	  

CARLA	  PÉREZ	  I	  AIDA	  LLOPART 

Acollides 
a Sagarra  

 
RUBEN 
SANS 



Què cal portar als entrenaments? 

•  Roba esportiva. 

•  Calçat esportiu, que permeti subjectar el peu correctament.  

•  Berenar (petites quantitats). 

•  Roba d’abric (entrenaments fora). 

•  No es podrà realitzar l’entrenament amb rellotges, cadenes o 
altres objectes que posin en risc la seguretat del nen/a i 
companys/es. 

•  Està prohibit portar objectes de valor; en aquest cas, la FBC no 
es fa responsable de la seva pèrdua o trencament.  



Normativa general 
•  En cas que un nen/a no pugui assistir a un entrenament o partit, és 

obligatori avisar prèviament a l’entrenador/a. 

•  En cas de baixes o ampliacions, és essencial informar a les dues parts 
implicades: coordinació de la FBC i treballadors/es de l’AMPA, abans del 
dia 25 de cada mes; d’aquesta manera assegurem que els tràmits es 
facin correctament.  

•  Els entrenaments comencen i acaben de manera puntual; en cas 
d’imprevist, o situació adversa de qualsevol tipus que dificulti la recollida 

dels nens/es, cal avisar a l’entrenador/a.  

•  Caldrà autoritzar quan un nen marxa sol a casa. 

•  Els entrenaments de l’escola Poveda són a porta “tancada”. 

 



•  Caldrà anar ben equipat amb la samarreta i pantaló de Vallcarca Nord. 

•  Els equips seran convocats sempre mitja hora abans de cada partit.  

•  La convocatòria de jugadors/es es farà al llarg de la setmana pels 

entrenadors. En cas que confirmeu assistència a un partit, i sorgeixi algun 
imprevist que no ho faci possible, és obligatori avisar amb suficient marge 
de temps. 

–  Futbol: 10 nens convocats 

–  Bàsquet: 12 nens convocats 

•  Els pares hauran d’estar a l’altre banda de la banqueta durant els partits, 
sempre i quan sigui possible. Els nens/es i l’entrenador/a necessiten del 
vostre suport i ànims! 

•  En cas de no poder portar al vostre fill/a, entre tots trobarem una solució. 

Normativa de partits 



1. BLOG DE VALLCARCA NORD: 

•  Com a mesura preventiva d’estalviar i reciclar, tota la informació al llarg 

de la temporada la trobareu al nostre blog:  

www.vallcarcanord.wordpress.com à Feu-vos seguidors perquè us 

arribi la informació al correu. 

 

2. GRUP DE WHATSAPP: 

•  Degut a la comoditat, fàcil cobertura i rapidesa, creem un grup de 

whatsapp per a cada grup/equip (Cal llegir normativa enviada pels 

entrenadors). En cas de no voler formar-ne part, caldrà avisar a 

coordinació. 

 

Comunicació amb les famílies 



Inici de lliga i calendaris 
	  
•  Els calendaris de la PRIMERA FASE ens arribaran el 14 d’octubre, i seran 

penjats al nostre blog per a que us els pugueu descarregar. 

•  La lliga comença el 21 d’octubre. 



•  Necessitem el CATSALUT de tots els participants; és vital per a 
poder fer la fitxa dels partits, i per a tenir assegurats els nens/es. 
Ens el podeu enviar per correu, o bé portar la fotocòpia. 

•  Tractament de dades SIGNAT: Durant la setmana, heu de buscar 
a l’entrenador del vostre fill/a per a signar el tractament de 
dades, així podrem penjar fotografies i vídeos al blog o facebook 
de la Fundació. 

•  Equipació de joc: És obligatori pels nens que juguen partits. Té 
un cost de 25€ (samarreta i pantaló) que serà domiciliat el mes 
de novembre. Cal que la demaneu a coordinació especificant la 
talla. 

•  Xandall Vallcarca Nord: És opcional i una novetat d’enguany. Té 
un cost de 30€ i podreu venir amb el vostre fill/a a emprovar-
vos-el de dimarts a dijous, de 17h a 18:30h, durant aquesta 
setmana. També serà domiciliat. 

Més informació! 



ELS NOSTRES 

EQUIPS 



ESCOLA DE BÀSQUET (1R i 2N) 

•  Horari: Dilluns i dimecres de 16:30h a 18h. 
•  Espai: Pavelló JM Sagarra. 
•  Entrenadors: Ricard Gomez i Marina Cabré. 
 
De cara als partits amistosos, la FBC equipa als nens i nenes més menuts amb una 
samarreta distintiva de l’escola de bàsquet. Aquesta, té un cost de 6€. Caldrà 
demanar-la a coordinació especificant la talla. 



BENJAMÍ FEMENÍ DE BÀSQUET (3R i 4T) 

•  Horari: Dimarts i dijous de 
16:30h a 18:00h. 

•  Espai: Pavelló JM de Sagarra. 

 

•  Horar i local de part i ts : 
Divendres 18:15h (Pavel ló 
Sagarra) 

•  Entrenadora: Nuria Madurell. 

	  



BENJAMÍ MASCULÍ DE BÀSQUET (3R i 4T) 

•  Horari: Dimarts i dijous de 18:00h 
a 19:00h. 

•  Espai: Pavelló JM de Sagarra. 

 

•  Horari local de partits: Divendres 
18:15h. (Pavelló Sagarra) 

•  Entrenador: Erik Tamayo. 

•  Opció de servei d’acollida de 
16:30h a 18:00h (Sagarra). 



ALEVÍ FEMENÍ DE BÀSQUET (5è i 6è) 

•  Horari: Dilluns i dimecres de 18:00h a 
19:00h. 

•  Espai: Pavelló JM de Sagarra/ Pati 
Sagarra. 

 

•  Horari local de partits: Divendres 19:30h. 
(Pavelló Sagarra)  

•  Entrenador: Ricard Gomez. 

•  Opció de servei d’acollida de 16:30h a 
18:00h (Sagarra). 



ALEVÍ MASCULÍ DE BÀSQUET (5è i 6è) 

•  Horari: Dilluns i dimecres de 18:00h a 
19:00h. 

•  Espai: Pavelló JM de Sagarra/ Pati 
Sagarra. 

 

•  Horari local de partits: Divendres 
19:30h. (Pavelló Sagarra) 

•  Entrenador: Robert Pascual. 

•  Opció de servei d’acollida de 16:30h a 
18:00h (Sagarra) 



ESCOLA DE FUTBOL (1R i 2N) 

Horari: Dimarts i dijous de 16:30h a 18h. 
Espai: Pati escola Poveda. 
Entrenadors: Albert Bargalló i Larisa Iancu. 
 
De cara als partits amistosos, la FBC equipa als nens i nenes més menuts amb una samarreta 
distintiva de l’escola de bàsquet. Aquesta, té un cost de 6€. Caldrà demanar-la a coordinació 
especificant la talla. 



PREBENJAMÍ DE FUTBOL (3R) 

•  Horari: Dimarts i dijous de 16:30h 
a 18:00h. 

•  Espai: Pati Sagarra. 

 

•  Horari local de partits: Divendres 
18:15h. (Pati Sagarra) 

•  Entrenador: Adrià Meca. 



BENJAMÍ DE FUTBOL (4T) 

•  Horari: Dimarts i dijous de 18:00h 
a 19:00h. 

•  Espai: Pati Sagarra. 

 

•  Horari local de partits: Divendres 
19:30h. (Pati Sagarra) 

•  Entrenador: Martí Rigol. 

•  Opció de servei d’acollida de 
16:30h a 18:00h (Sagarra) 

 



ALEVÍ DE FUTBOL (5È I 6È) 

•  Horari: Dimarts i dijous de 18:00h 
a 19:00h. 

•  Espai: Pati escola Poveda. 

 

•  Horari local de partits: Divendres 
–  A.BLANCà 18:15h (Pati Poveda) 

–  A.BLAU à 19:30h. (Pati Poveda) 

•  Entrenador: 
–  A.BLANC à Albert Bargalló 

–  A.BLAU à Pere Montserrat 

•  Opció de servei d’acollida de 16:30h 
a 18:00h (Sagarra) 

 

 



PSICOMOTRICITAT (P3 I P4) 

•  Horari: Dimarts i dijous de 16:30h 
a 17:30h. 

•  Espai: Aula de psico de l’escola 
Poveda. 

 

•  Entrenadora: Clara Garcia 
 

•  Per al bon funcionament de les 
activitats, l’entrenament serà a 
portes tancades. 

 



INICIACIÓ A L’ESPORT (P4 I P5) 

•  Horari: Dilluns i dimecres de 
16:30h a 18:00h. 

•  Espai: Pati escola Sagarra 

 

•  Entrenadora: Carla Pérez i 
Aida Llopart. 

•  Per al bon funcionament de 
les activitats, l’entrenament 
serà a portes tancades. 

 



TROBADES d’ESCOLETES (1R i 2N) 

Tot i no competir, de manera 
trimestral, la FBC organitza una sèrie 
de trobades de bàsquet amb altres 
escoles adherides a la nostra entitat 
que comparteixen el mateix projecte.  

L’objectiu? Passar un dissabte matí ple de 

bàsquet, diversió i convivència amb altres 

nens i nenes que comparteixen la mateixa 

passió per aquest esport que nosaltres. 



BÀSQUET PER A ADULTS 

EQUIP DE PARES.  

•  Dijous de 19h a 20h.  

•  Pavelló Sagarra. 

•  Entrenador: Robert Pascual. 

 

EQUIP DE MARES.  

•  Dimarts de 19h a 20h.  

•  Pavelló Sagarra. 

•  Entrenadora: Carla Pérez. 



ALTRES ACTIVITATS 



Aquest divendres 14 d’octubre a les 17:30h, organitzem 
la presentació dels equips de Vallcarca Nord, al pavelló 
JM Sagarra. 
Desfilada dels participants, música, pica-pica, 
bon ambient i sorpreses! 

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS 



Per acomiadar el 1r trimestre i donar la benvinguda al Nadal, 
celebrem la festa de l’amic invisible, on ens tornem a reunir 
tots junts i ens fem un petit detall a cegues! 

1R TRIMESTRE: FESTA DE L’AMIC INVISIBLE 



2N TRIMESTRE: PALAU BLAUGRANA 

Cada any, la FBC, oferta tota una sèrie d’entrades a preu reduït 
per tal de poder anar al Palau Blaugrana, fer-nos una foto 
amb la primera plantilla del Barça i gaudir d’un dels partits 
trepidants als que estem acostumats, de bàsquet i futbol. 



3R TRIMESTRE: FESTA ESPORTIVA EN FAMÍLIA 

Per acomiadar el curs, l’últim trimestre organitzem la festa 
esportiva del bàsquet i el futbol on tots els equips juguen 
contra els entrenadors i contra els pares/mares. A més, durant 
el matí fem diferents concursos obert a tot valent/a que 
s’atreveixi! 



Agraïments 

	  
Moltes	  gràcies	  pel	  vostre	  temps.	  	  

	  
I,	  per	  suposat,	  per	  fer	  que	  es3guem	  amb	  

vosaltres	  un	  any	  més.	  	  



Amb la col·laboració i suport de… 

	  
AFA POVEDA 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
AMPA SAGARRA 

	  
	  
	  
	  



	  
	  

1,2,3…	  
VALLCARCA	  NORD!	  



Fundació	  del	  Bàsquet	  Català	  
Rambla	  Guipúscoa	  27,	  2n	  

08018	  Barcelona	  
promocio.fundacio@basquetcatala.cat	  

www.fundaciobasquetcatala.cat	  
	  



DUBTES I PREGUNTES 


