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CAMPUS DE BÀSQUET C.B. PEDREGUER 

Data Horari Edats

Torn únic:  

Del dilluns 5 al divendres 9 de juliol. 

Jornada campus :  

De 9,00h a 14,00h. 

Campus 

Del 2015 al 2003. 

PAVELLÓ D’ESPORTS DE PEDREGUER I PISTES EXTERIORS DE L’IES PEDREGUER 

INFORMACIÓ: Mª Carmen 692 545 244   de 9h a 14h.
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 EL CAMPUS DEL CB PEDREGUER
▸ Treball intensiu des de les 9,00h fins a les 12,30h. 

Dividirem el treball en 4 blocs:  

▸ Preparació física pera  la millora de les 
capacitats i prevenció de lesions. 

▸ Tecnicotàctic individual. 

▸ Tàctica col-lectiva. 

▸ Xarrades tècniques, concursos, jocs i 
gymkhanes. 

▸ De 12,45h a 13,30h: Piscina. 

▸ De 13,30h a 14,00h retorn al pabelló. 

▸ 14,00h Retorn a casa. 

▸ Ensenyament individualitzat. Cada jugador rebrà un 
informe  escrit al finalitzar el campus. 

▸ Excursió al medi natural.
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RECURSOS MATERIALS I HUMANS
▸ Cada participant ha de aportar: 

▸ Aigua abundant. 

▸ Esmorzar (si vol una cosa diferent a lo proporcionat per el campus). 

▸ Gorra i protector solar. 

▸ Motxila per a dutxa i canvi de roba. 

▸ L’Organització serà la responsable de proporcionar: 

▸ Conjunt d’entrenament per a cada participant format per pantalones curts i samarreta. 

▸ Balons i material necessari per a la pràctica esportiva. 

▸ Material alternatiu per a les diferents xarrades. 

▸ Esmorzar saludable. 

▸ Tots els nostres entrenadors/es tindran la titulació requerida per a l’activitat. 

▸ Comptarem amb un Director/a Esportiu titulat/da responsable de la planificació esportiva del campus. 

▸ Segur de Responsabilitat Civil. 

▸ Segur d’accidents colectiu .
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ORGANITZACIÓ DE GRUPS I MESURES SANITÀRIES
▸ Seguirem el protocol vigent sanitari per a la realització d’activitats de temps lliure  i oci educatiu dirigides a població infantil i 

juvenil en els municipis de la Comunitat Valenciana. 

▸ Els grups de traball seran estables, organitzats per categories (sempre que siga posible) i estaran formats per 10 jugadors/es 
amb un entrenador/a assignat. 

▸  Es realitzaran activitats entre grups, respectant les mesures de prevenció definides en els protocols de prevenció de la 
COVID-19 en l’àmbit de l’oci educatiu. 

▸ Els entrenaments es realitzaran en pistes exteriors i en el pavelló prenent les mesures pertinents de ventilació, higiene i 
distanciament entre els participants.  

▸ Es realitzaran entrenaments amb el sistema de rotacions on els grups i els entrenadors giraran per els diferents espais 
utilitzats. 

▸ Tot el material emprat serà desinfectat després de cada entrenament. 

▸ Cada grup tindrà assignat un espai per a l’esmorzar evitant el contacte amb altres grups.  

▸ L’Organització del campus facilitarà a les famílies els diferents documents explicatius sobre l’adaptació de l’activitat a la 
COVID-19. 

▸ Les famílies hauran de signar la declaració d’haver llegit i acceptat aquests documents i el consentiment informa de l’activitat. 



COST ACTIVITAT

JUGADOR/A CB PEDREGUER: 115€ 

INSCRIPCIÓ AMICS ( inscripció conjunta de 4 
amigcs): 125€/ participant. 

INSCRIPCIÓ ORDINÀRIA: 140€ 

NASCUTS DES DEL 2012 FINS AL 2015: 85€ 

  



IMPORTANT 

La Direcció del Campus

I EDICIÓ CAMPUS CB PEDREGUER

Places limitades a un màxim de 60 participants per rigorós ordre d’inscripció. 

La Direcció del Campus es reserva el dret a la seua cancelació si no s’arriba al mínim de  

participants requerit. En aquest cas, es procedirà a la devolució de l’abonat. 

La baixa per motius de la COVID19 suposarà la devolució íntegra de la quantia abonada. 

FI TERMINI INSCRIPCIÓ : DIVENDRES 11 DE JUNY DEL 2021.


