
 
 
 

Campasqua 2017 – Esporles Bàsquet Club 

 

Benvolguts pares, mares i jugadors/es:  

Durant les vacances de Setmana Santa, i seguint 

amb la tradició de temporada passades, l’Esporles 

B.C. organitza el CAMPASQUA’17 per a nins i 

nines nascuts el 2003 fins al 2012.  

OBJECTIU PRINCIPAL: L’aprenentatge i la millora 

d’aspectes tècnics mitjançant la diversió. El 

principal  objectiu del Campus es la diversió dels 

nins i nines, bé descobrint aquest apassionant 

esport per primera vegada, o millorant el seu 

bàsquet aquells i aquelles que ja ho practiquen. 

ALTRES OBJECTIUS:  Segons l’evolució, el campus 

servirà per: 

 Ajudar a complementar la formació 

general de jugadors i jugadores que es rep 

al Club. 

 Millorar diferents aspectes del joc com 

són: el dribbling, el tir, la passada, la 

defensa i l’atac d’1c1. 

HORARI: El Campus tendrà horari de matí, de les 

9:00h fins a les 13:00h; començant dia 17 fins dia 

21 d’Abril.  

ENTRENADORS: Els entrenaments i les activitats 

del Campus seran dutes a terme per entrenadors 

de l’Esporles B.C., tots ells titulats. També 

comptarem amb entrenadors amb experiència a 

Seleccions Autonòmiques o formadors a cursos 

de la FBIB. 

LLOC: El Campus es celebrarà a les instal·lacions 
de l’IES Josep Font i Tries amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Esporles. 

 

 

 

 

 

PREUS: 

Preu del Campus complet:  60€ 

Preu per un dia: 15€ 
 

Bàsquet, activitats, competicions, 
jocs, diversió, circuits de 

psicomotricitat pels més petits, 
regals i molt més! 

 

DIRECTOR DEL CAMPUS: El responsable del 

Campus serà en Marc Estelrich, actual 

Coordinador i entrenador del Junior i Senior 

Masculí de l’Esporles B.C. 

 

El  termini d’inscripció finalitza el proper 11 

d’Abril. Per tal de reservar plaça cal omplir el full 

d’inscripció, i entregar-lo al vostre entrenador/a 

o a n’en Marc Estelrich juntament amb el rebut 

de pagament, que pot fer-se efectiu en els 

següents comptes bancaris:  

ES04 2100 0785 2102 0005 1050 (La Caixa) 

ES37 0487 2049 5620 0000 3385 (Sa Nostra) 

 

Us adjuntem el full d’inscripció, i el podreu 

trobar a la web  www.esporlesbc.com. 

Per a més informació, podeu posar-vos en 

contacte: 

- Correu: coordinacioebc@gmail.com 

- Telèfon: 606622156 (Marc Estelrich). 
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