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CONVOCATÒRIA  
 

TROBADES PER A LES COMUNITATS EDUCATIVES CENTRES 
ESCOLARS I AMPA (ADULTS)  

PARES I MARES – PROFESSORS/ES I PERSONAL NO DOCENT – MONITORS/ES – EXALUMNES. 

 
 

BÀSQUET masculí i femení  
 

Paral·lelament, al programa MINIS P4-P5 BÀSQUET TARRAGONÈS que, des del 
Consell Esportiu del Tarragonès vam iniciar la temporada passada, es 
programaran dintre d’algunes de les trobades establertes, diferents 
PARTITS/TROBADES destinats a equips amb integrants de la 
COMUNITAT EDUCATIVA (pares, mares, professors/es, personal no docent, 
monitors/es i exalumnes, majors de 18 anys).  
També es podran fer dissenyar, si fos el cas, trobades puntuals únicament 
destinades a aquest col·lectiu. 
 
La intenció del consell esportiu és, a més de facilitar aquestes jornades puntuals  
amb la corresponent cobertura als centres que entenem poden estar interessats 
(ja perquè tenen equips ja constituïts o  perquè poden estar interessats en 
dinamitzar-los), també és incidir en la possibilitat de poder recuperar les lligues 
estables amb un calendari que comprengui tot el curs escolar, amb uns criteris 
similars als que vàrem poder desenvolupar anys enrere.  
 
Els equips podran estar compostos per qualsevol dels membres d’aquest 
col·lectiu i amb un nombre indiferent de cadascun d’ells.  
Un mateix centre escolar pot presentar els equips que vulgui.  
Recordem que el programa està destinat a la comunitat educativa dels centres 
escolars de la comarca del Tarragonès, amb la possibilitat de participació d’equips 
d’altres comarques.  
 
La inscripció serà gratuïta i es convocaran tres trobades al llarg del curs escolar. 
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Destinataris • Majors 18 anys. Pares, mares, professors/es, 
personal no docent, monitors/es i exalumnes. 
No federats/des 
Modalitat masculina (mixta) i femenina. 

• Assegurança gratuïta tramitada pel Consell 

Esportiu del Tarragonès. 
• Inscripció gratuïta. 

Calendari  • Englobat, principalment, dintre de les Trobades 
mensuals de P4-P5/prebenjamins amb un 
format estable, a celebrar-se en diferents seus, 
en funció i amb consens de les entitats 
interessades en l’organització.  
Possibilitat alternativa de convocar trobades 
específiques. 

• Proposta inicial de dates (3 trobades, una per 
trimestre): 18/12/22, 04/03/23 i 20/05/23. 

Característiques 
dels partits 

• Hi poden participar: entitats, clubs, AMPA, 
escoles..., 

• Trobades de caràcter NO competitiu (amb 
puntuació, sense classificació) 

• Control tècnic-arbitratge a càrrec de l’entitat 
organitzadora amb ajut econòmic del CET 


