
 
 
 

 

Benvolguts pares, mares i jugadors/es:  

Com la temporada passada l'Esporles 

BC organitza per les vacances de setmana 

santa el CAMPASQUA'15 per a nins i nines 

nascuts al 2001 fins al 2010.  

 

OBJECTIU PRINCIPAL: LA DIVERSIÓ I LA MILLORA 

D’ALGUNS ASPECTES TÈCNIS EN EDATS MINI I 

INFANTIL.- 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 la evolució, el 

campus servirà per: 

 Ajudar i complementar la formació 

general, de jugadors i jugadores, rebuda 

al Club. 

 Millorar diferents aspectes del joc com 

són: el bot, el tir, la passada, la defensa d’ 

1x1 i el joc de peus ofensiu. 

 Introduir i desenvolupar als jugadors i 

jugadores en el joc per conceptes. 

 

HORARI.- Aquest Campus tindrà un horari 

solament de matí des de les 9.00 hores fins a les 

13:30 hores començant el dia 07 d’abril al matí i 

acabant el dia  10 d'Abril al migdia.  

ENTRENADORS.- Serà impartit per entrenadors 

de l'Esporles BC, tots ells  Entrenadors Titulats. 

Entrenadors amb experiència contrastada que 

han participat  en Campionats d’Espanya de 

seleccions autonòmiques, com a formadors en 

cursos de la F.B.I.B i col·laborant amb seleccions 

Espanyoles. 

 

 

Preu del Campus complert:  55 euros 

Preu per un dia: 15 euros 
 

Molt de bàsquet, diverses activitats, 
jocs, sessions de psicomotricidad 
pels més menuts, tallers i moltes 

coses més. 
 

LLOC.- Aquest Campus es celebrarà a les 
instal·lacions de l’IES Josep Font i Tries. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL CAMPUS.- El responsable del 

Campus serà n’Àlex Coll Canals, actual Director 

Tècnic de l'Esporles BC. 

 

El  termini de la inscripció finalitza el proper 01 

d’abril de 2015.  Per tal de reservar plaça cal 

omplir el full d’inscripció i fer efectiu el 

pagament en un d’aquests comptes bancaris:  

ES04 2100 0785 2102 0005 1050 (La Caixa) 

ES37 0487 2049 5620 0000 3385 (Sa Nostra) 

 

Us adjuntem el full d’inscripció  o el podreu 

trobar a la web  www.esporlesbc.com. 

 Si voleu més informació ho podeu fer                   

al correu  administrador@esporlesbc.com o bé al 

telèfon 670.031.704 (Àlex). 
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