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1. OBJECTIUS 

" Objectiu 1: El C.B. Santa maria és un club de bàsquet formatiu i 
el seu principal objectiu és el desenvolupament integral dels 
esportistes amb tres aspectes claus: 
• Ser competents en la pràctica del bàsquet. 
• L’aspecte  educatiu. Créixer com a persones i com a 

esportistes alhora, amb inquietuds i ganes d’aprendre i 
incorporar tots aquests aprenentatges a la nostra pràctica 
diària, dins i fóra de les pistes. 

• Inculcar a través de l’esport valors que es transfereixen a la 
vida quotidiana: 

o Respecte 
o Compromís 
o Humilitat 
o Transparència 
o Ambició 
o Confiança. 

 
" Objectiu 2: Dinamitzar a través de l´esport a els nins, joves del 

nostre poble i voltants. Ajudar per a què cada vegada hi hagi més 
gent practicant l’esport del bàsquet, ja que és un esport complet, 
en el  que l’esforç mental, físic i emocional es complementen 
amb el treball en equip  i la responsabilitat compartida. 
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2. MODEL DE CLUB 
 

• Club de bàsquet formatiu que desenvolupa els seus integrants 
com a esportistes i com a persones. 

 
• Prioritzar el treball en els equips de formació: Escoleta i equips 

base. 
 
• Formació de jugadors/es perquè siguin competents en l’esport 

del bàsquet, desenvolupant al màxim les seves capacitats 
cognitives i físiques, sempre respectant les diferències i 
capacitats individuals. 

 
• Facilitant la competició que més s’adapti a les seves possibilitats. 

Per a què puguin jugar i gaudir d’aquest esport al màxim nivell 
que puguin aspirar. 

 
• Adaptar l’estratègia formativa a la realitat i necessitat de cada 

equip. Respectant l’equilibri entre els aspectes formatius, lúdics i 
socials i la competitivitat que dur l’esport en si mateix. 

 
• Potenciar l’esport base per en un futur tenir equips sèniors 

competitius, que siguin un referent pels joves. 
 
• Ser molt rigorosos amb els aspectes relacionats amb el 

COMPROMÍS I RESPECTE, en tots els estaments del club 
(directiva, famílies, jugadors/es, àrbitres). 

 
• Els comptes del Club han de presentar un equilibri en el seu 

pressupost. 
 
• Oferir un Club obert i transparent i que sigui un punt de trobada 

de gent que estima el bàsquet a Santa Maria. 
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3. PROJECTE ESPORTIU 
 

• El treball en els equips base serà la prioritat del Club. 
 

• Potenciar l’Escola de Bàsquet. Engrescant i facilitant la 
incorporació de nous jugadors al club. 

 
• Els equips sèniors competiran al màxim nivell possible que es 

pugui aspirar tan econòmicament com d’estructura. Basar 
l’estructura de l’equip amb els jugadors formats al club. 

 
• Redactar un pla de feina tècnica complet des dels equips 

preminis fins als equips júniors i sèniors. Disposar d’un bon equip 
d’entrenadors i intentar fer feina per a tenir una línia de treball tan 
tècnico-tàctica, com ètica a tots els nivells del club. 

 
• Seguir una línia de feina comuna tan en els equips femenins i 

masculins. 
 

• El D.E serà el responsable de tots els equips de formació menys 
de l´Escoleta de Bàsquet que tindrà el seu propi director. Les 
funcions del Director Esportiu seran: 
o Dissenyar i seguir el Plà Formatiu, detallant els objectius 

pedagògics per edat i nivell des de pre-mini fins a junior. 
o Elecció, distribució i desenvolupament dels entrenadors  dels 

equips base. Els entrenadors són importantíssims per a l´èxit 
de la feina que farà el Club. Són la mà executora del que vol 
el Club. 

o Coordinar amb el consens dels entrenadors la promoció 
eventual del jugadors a equips de categoria superior. 

o Assistir a les Juntes Directives  per informar del dia a dia a 
peu de pista. 
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4. PROJECTE SOCIAL 
 

• Mantenir els mateixos actes, tornejos i activitats i a poc a poc fer-
ne de nous: 

o Presentació 
o Torneig FRAU & VERD 
o Reis Mags 
o Sopar Final de Temporada 

 
• Mantenir i millorar les nostres relacions amb les Institucions i 

diferents Associacions amb interessos comuns (Ajuntaments, 
Consell, Clubs Veïns, Clubs i entitats esportives del poble, etc.). 
 

• Treballar per a la millora de les comunicacions a través de les 
xarxes socials i la web del club. 

 
• Involucrar el màxim nombre de famílies amb totes les activitats i 

que es sentin part activa del Club. 
 

• Potenciar i donar més protagonisme als abonats del Club, que 
siguin conscients dels beneficis i la importància de la seves 
aportacions pel desenvolupament del projecte del Club. 

 

5. PROJECTE ECONÒMIC 
 

• Equilibri del pressupost a les comptes del Club. 
 

• Augmentar els Ingressos  fent una campanya més forta de 
Patrocinadors. 
 

• Transparència total als contes. 
 

• Reforçar la campanya de abonats. 
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6. PROJECTE PSICOLÒGIC 
 

"  PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE LA TEMPORADA 

• Estructuració dels objectius a seguir durant la temporada: 

o Objectius del l’equip directiu 

o Objectius dels entrenadors per als seus respectius 
equips 

o Objectius dels entrenadors per a ells mateixos 

o Temporalitzar els diferents objectius establers 

• Convenir la política i ètica de treball del club: 

o Acordar les normes a seguir per tothom 

• Abordar les pautes d’entrenament: 

o Planificació dels entrenaments 

o Llenguatge verbal i no verbal dels entrenadors 

o Correccions dels entrenadors 

o Rutines i normes 

• Creació de diferents dinàmiques pels jugadors/es: 

o Gestió emocional 

o Tolerància a la frustració  

o Èxit/fracàs  

o Ansietat i estrès  

o Treball atencional  

o Motivacions  
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"  FORMACIÓ A ENTRENADORS/ES 

• Realització d’una xerrada formativa un cop al mes d’una 
duració aproximadament de dues hores. 

• Acordar temàtiques en funció dels objectius i necessitats del 
club: 

o Estructurar entrenaments eficients 

o Càstigs/recompenses 

o Gestió emocional, tant a nivell d’entrenadors/es com de 
jugadors/es 

o Maneig de situacions estressants 

o Gestió de la comunicació amb els pares 

o Maneig de jugadors/es amb poc minuts 

• Aportació de feedbacks mitjançant la visualització 
d’entrenaments i partits 

• Assessorament individual si escau  

"  ASSESSORAMENT A FAMILIES 

• Realització d’una xerrada formativa un cop al mes d’una 
duració aproximadament de dues hores. 

• Establir la temàtica en funció de les necessitats i interessos 
dels progenitors: 

o Violència a l’esport 

o Valors a l’esport 

o Sobreprotecció parental, desavantatges 

o Escola i esport 

• Assessorament individual si escau 
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7. ESTRUCTURA DE LA DIRECTIVA 

 

• President 
o PEP ESTARELLAS 

• Vicrepresident 
o GORI BOVER 

• Secretari 
o LlORENÇ MAS 

• Tresorer 
o SEBASTIÀ PIZÀ 

• Vocals 
o NEUS COMES 
o XISCA CANYELLES 
o MIQUEL VICH 
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8. COMISIONS I COL·LABORADORS 
 

Per tal dinamitzar i agilitzar la feina del club formaríem unes 
comissions de treball. 

La figura dels col·laboradors, seran les persones relacionades amb 
el Club que volen aportar el seu granet d’arena sense una 
responsabilitat a la Junta Directiva i es comprometen amb alguna de 
les comissions. 

 Les Comissions serien: 

• Comissió d´Econòmica 
o Sebastià Pizà (Responsable)  
o Gori Bover 
o Erik 
o Migue Ramírez. 

 
• Comissió de tràmits 

o Llorenç Mas(Responsable) 
o Neus Comes 

 
• Comissió Social, Marketing i Comunicació 

o Pep Estarelles (Responsable) 
o Mateu Joan 
o Cayetano Carbonell 
o Petri. 

 
• Comissió Esportiva 

o Miquel Vich (Responsable) 
o Xisca Canyelles 
o Txema Castro. 


