Bàsquet

Bàsquet

El bàsquet és un joc d’equip en què els nens aprenen a gaudir de l’esport, a comprendre i a
respectar l’ordre, a col·laborar amb els altres companys, a compartir la pilota, a esforçar-se per
aconseguir un objectiu, etc. Per tot això, i altres motius més, el bàsquet és un esport perfecte
per treballar en valors amb els nens.
Des del Col·legi i des de Paraescolars fem d’aquest treball en valors el gran objectiu que cal treballar
al llarg de la temporada d’entrenaments, i també durant la lliga escolar. Durant el curs, juguem els
dissabtes contra altres equips de les escoles de Lleida i transmetem a la pista el mateix que
treballem als entrenaments: els equips del Claver, des dels més petits fins als més grans de
batxillerat, sempre juguen i mostren l’estil i l’empremta del treball realitzat des de Paraescolars: joc
net, respecte per als rivals i els àrbitres, educació, joc en equip, i sempre ho donen tot als partits! A
més, per als enfrontaments tenim una regla bàsica:
«No importa si es guanya o es perd mentre haguem donat a la pista el millor de
nosaltres mateixos.» De fet, la realitat mostra que aquest és el camí a seguir, ja que quasi cada
any un o altre equip queda campió de Lleida i lluita pel campionat de Catalunya.

COORDINACIÓ:

Víctor Salas

ALUMNES
de P5
fins a 2n Primària
DATES
Del 30 de setembre
al 29 de maig
QUOTES
1 hora/setmana
194  ( anual)
25  ( 8 mensualitats)
2 hores/setmana
370  ( anual)
47  ( 8 mensualitats)

Prebenjamins

Benjamins

GRUP

GRUP

Alumnes de 1r i 2n d’EP

Alumnes de 3r i 4 d’EP

A

Nens/Nenes de 1r i 2n d’EP

N
ens/Nenes de 3r i 4 d’EP

 Dijous

 Divendres

de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

Alevins

Cadets

Alumnes de 5è i 6è d’EP

GRUP

DUBTE!!

Els alumnes
de 1r i 2n d’ESO
no fan Bàsquet?
Tots són nens/nenes?

A

Nens/Nenes

Alumnes de 3r i 4t d’ESO

GRUP

B

de 5è d’EP

N
ens/Nenes
de 6è d’EP

 Dimecres

 Divendres

de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

A

de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

GRUP

A

Nois/Noies

de 3r d’ESO

 Dilluns i divendres
de 15:45 a 16:45 h
(2 hores/set.)

GRUP

B

Nens/Nenes
de 4t d’ESO

 Dimarts i divendres
de 15:45 a 16:45 h
(2 hores/set.)

