
 

- Les JORNADES DE PERFECCIONAMENT són un escenari ideal per complementar, polir i 

desenvolupar el treball tècnic-tàctic proposat durant la temporada.   

 

- Les hem dissenyat amb molta cura, mirant d’adaptar-nos al màxim a les necessitats 

dels nostres jugadors i les nostres famílies. 

D’aquesta manera, cada jugador/a podrà escollir lliurement quins blocs de treball són 

interessants per ell/a, depenent dels aspectes del joc que vulgui millorar o descobrir. 

 

- Com a totes les nostres activitats, oferim entrenaments en petit grup (màxim 6 

jugadors per entrenador), de manera que puguem assegurar atenció personalitzada a 

cada jugador. 

 

- Les JORNADES estaran dirigides i coordinades per l’Álvaro Salinas (Director Esportiu) i 

el Víctor Rozalén (Coordinador cistella gran). 

 

 

 

- Anàlisi del MEU tir i el MEU bot  [dies 27-28-29 de 9.00h a 11.00h] 

En aquest bloc analitzarem el teu tir i el teu bot mitjançant eines de vídeo, buscant 

possibles punts de millora i eines per autoentrenar-te. És important conèixer com 

tirem i com botem per poder ajustar els treballs i les correccions col·lectives a la nostra 

mecànica o estil particular. 

 

- Aprofitem el pas 0   [dia 27 de 11.15h a 13.15h]   

El bàsquet i la seva normativa evolucionen constantment. Vols conèixer la nova norma 

del pas 0 i com pots treure nous avantatges en recepcions i finalitzacions? 

 

- Juguem amb contactes  [dia 28 de 11.15h a 13.15h]  

El bàsquet és un esport de contacte. És important conèixer com aprofitar els 

contactes per guanyar espais i angles, com absorbir-los, com evitar-los… 

 

- Passada, la gran oblidada  [dia 29 de 11.15h a 13.15h]  

“Una cistella fa feliç a un jugador, però una asistencia en fa feliç a dos”. En 

aquest bloc aprendrem a passar “on time”, a trobar el company millor 

posicionat i a evitar telegrafiar la passada.  

 

· Els grups de treball s’establiran per edat i nivell 

· Tots els entrenaments tindran lloc a la NAU del Clot (cantonada c/Llacuna nº340) 

· Places limitades a 18 jugadors/es per torn 

· Les JORNADES estan pensades per jugadors/es nascuts entre el 2003 i el 2008. 



 

 

- 1 BLOC DE TREBALL [12€] 

De 9h a 11h o de 11.15h a 13.15h, qualsevol dia 

 

- 1 DIA SENCER [20€] 

Inclou el bloc d’ànalisi el MEU tir i el MEU bot de 9h a 11h i el corresponent bloc de 

treball d’aquell dia de 11.15h a 13.15h 

 

- 3 BLOCS DE TREBALL IGUALS [30€] 

Inclou els 3 blocs de treball d’ànalisi el MEU tir i el MEU bot de 9h a 11h o els tres 

blocs de treball especial de 11.15h a 13.15h 

 

- TOTS ELS BLOCS DE TREBALL [55€] 

Els 3 dies de 9h a 13.15h 

 

- DESCOMPTE per germans 

10% en el preu total del 2n o 3r germà 

 

 

 

 

- Caldrà formalitzar la pre-inscripció a les JORNADES DE PERFECCIONAMENT mitjançant 

el formulari Google que adjuntem. El podeu trobar també a la web del club. 

 

- Un cop formalitzada la pre-inscripció, rebreu un correu electrònic amb els passos a 

seguir per realitzar el pagament i acabar de formalitzar la inscripció.  


