
 TECNIFICA’T 2018 

Bàsquet L’Arboç 
 

El projecte  
 
El Tecnifica’t organitzat per el Club Bàsquet l’Arboç, amb el suport de 
l’Ajuntament de l’Arboç, es durà a terme en aquesta població del Baix Penedès 
entre el 2 i el 27 de juliol de 2018. 
 
Un projecte basat en els acpectes técnics del bàsquet, on els infants hi 
desenvoluparan activitats creatives, esportives i recreatives, sense oblidar el 
pas obligat per espais d’aigua com la piscina municipal. 
 
Un projecte d’estiu que faciliti que els nens i nenes del poble creixin i es 
desenvolupin en un entorn segur i enriquidor que els aporti valors positius. Per 
aconseguir-ho, l’equip responsable del Tecnifica’t ha preparat un programa 
d’activitats on aprofitant la motricitat per a educar, formarem persones 
competents a partir del treball de les seves emocions i les seves relacions 
socials, fent d’ells infants més autònoms i autosuficients, millorant la seva 
autoestima, la creativitat i la capacitat d’esforç. I sobretot, que s’ho passin molt 
bé aprenent. 
 
Tenint en compte aquestes dades generals, el projecte va encaminat a: 
 
● Oferir als nens i nenes del poble un servei on es desenvoluparan 
activitats esportives (bàsquet), que també s’acompanyaran d’activitat de lleure 
educatiu i culturals.  

● Aprofitar aquest període de vacances per tractar competències com 
l’autonomia personal, la competència motriu i la creativitat. 

 
L’espai previst per dur a terme el projecte és el Pavelló Municipal, situat 
l’Avinguda Catalunya,  ja que és una instal·lació idònia per dur a terme les 
activitats, ja que consta d’instal·lacions cobertes i exteriors, per poder 
desenvolupar aquestes activitats. 
 

Les activitats previstes  
 
● Tecnificacions de diferents aspsctes del bàsquet 

● Competicions. 

● Campionats 

● Exercicis psicomotors  

● Activitats de lleure educatiu 

● Piscina 

● Jocs tradicionals i populars. 

● Jocs participatius i col·laboradors. 

● Multiesport 

● Excursions 

 



 

 

Participants  
 
El Tecnifica’t està destinat a tots aquells nens i nenes nascuts entre el 2004 i el 
2010 que vulguin divertir-se jugant i passar uns dies fantàstics convivint a partir 
d’activitats de lleure. 
  
Les places seran limitades.  
 
Els grups de participants previstos són un grup amb nascuts entre el 2004 i el 
2006, i un segon grup amb nascuts entre el 2007 i el 2010. Aquesta 
configuració pot variar en funció de les inscripcions, però vetllant per evitar 
grans diferències d’edat. 
 
Aquesta configuració de grups serà estable però també s’ajuntaran de forma 
puntual per realitzar activitats grupals com ara els campionats, o les activitats a 
la piscina. 
 
El campus es durà a terme si hi ha un mínim de 20 participants entre tots els 
grups. 
 

Calendari i horaris  
 
Tindrà una durada de 4 setmanes (del 2 al 27 de Juliol). De dilluns a divendres 
de 9:00 a 13:00, amb opció de servei d’acollida de 8:00 a 9:00 i de 13:00 a 
14.00. 
 
El punt de trobada, tant per l’entrada com per la sortida serà el pavelló 
Municipal de l’Arboç. 
 

Preus 
 
El Tecnifica’t es divideix en dos blocs quinzenals, malgrat que també es podran 
fer inscripcions per setmanes soles. 
 
1a quinzena (de l’2 de Juliol – al 13 de Juliol) 
2a quinzena (del 16 de Juliol – al 27 de Juliol) 
 
 

 SERVEI ACOLLIDA 

8:00 A 9:00 

CASAL D’ESTIU 

9:00 A 13:00 

SERVEI ACOLLIDA 

13:00 A 14:00 

1 SETMANA 8€ 47€ 8€ 

2 SETMANES 16€ 90€ 16€ 

3 SETMANES 24€ 132€ 24€ 

4 SETMANES 32€ 170€ 32€ 

 
Servei d’acollida d’un dia: 3€ 

 



  FULL D’INSCRIPCIÓ 

 

1. DADES DEL NEN/A                          

 
NOM:                                                COGNOMS: 

DATA NAIXEMENT: 

ADREÇA:                                                                            POBLACIÓ: 

MAIL: 

TELÈFON:                                                         MÓBIL: 

OBSERVACIONS (AL·LÉRGIES, MALALTIES…): 

CATSALUT: 

2. GRUP 

 

          NASCUTS ENTRE 2007 -2010                          TALLA SAMARRETA 

                                                                                              XS          S           M          L          XL 

          NASCUTS ENTRE 2004 -2006 

 

3. TIPO INSCRIPCIÓ 

 

 PRIMERA SETMANA (47€)                     SERVEI ACOLLIDA 

   (del 2 al 6 de Juliol) 

                                                                                       MATI (8€ SETMANA) 

  DUES SETMANES  (90€) 

    (del 2 al 13 de Juliol) 

                                                                                       MIGDIA (8€ SETMANA) 

  TRES SETMANES (132€) 

    (del 2 al 20 de Juliol) 

 

  CUATRE SETMANES (170€) 

     (del 2 al 27 de Juliol) 

 

 

4. AUTORITZACIÓ 

  
Autoritzo com a pare/mare/tutor al nen/a inscrit, a realitzar les activitats del TECNIFICA’T BÀSQUET 

L’ARBOÇ, organitzat per BÀSQUET L’ARBOÇ i en el cas de precisar assistència mèdica, a que pugui 

ser traslladat a un centre mèdic per part dels monitors del campus.  

A ........ de .............................. de 2018            

 Signatura: 

 

Nom i Cognoms: ................................. DNI: .................................................... 

L’informem que, d’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Setembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter personal, les dades que vostè ens subministri formaran part dels nostres fitxers d’ús intern. Així mateix queda assabentat/da 

que amb la inscripció al TECNIFICA’T BÀSQUET L’ARBOÇ 13 s’autoritza a publicar a la web (www.basquetarbocenc.cat) 

fotografies del seu fill/a i altres imatges de les activitats. 
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