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Programa MINIS P4-P5 BÀSQUET Tarragonès  
Curs 2022-23 

 
 
 

Des del Consell Esportiu del Tarragonès i amb la col·laboració de les entitats 
participants, es vol impulsar aquest programa que pretén complementar i 
reforçar la pràctica esportiva des dels cursos P4-P5 a les entitats i escoles del 
Tarragonès, posant en valor l’esport, l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge 
del Bàsquet. 
  
El Programa s’emmarcarà dins dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), 
amb el requisit que tots els seus participants han d’estar donats d’alta al CET 
(coberts per l’assegurança esportiva corresponent) o als seus respectius 
consells esportius d’altres comarques que vulguin participar-hi.  
 
 
FORMAT DEL PROGRAMA 
 
 

Destinataris MINIS P4 i P5 (2017/18) 

Calendari  Trobades mensuals amb un format estable, a celebrar-
se en diferents seus, en funció i amb consens de les 
entitats interessades en l’organització.  
Entitats que ja estiguin desenvolupant trobades similars 
habitualment, tenen la facultat d’incorporar-se a aquest 
calendari general, si així ho estimen oportú. 

Característiques 
del programa 

Hi poden participar: entitats, clubs, Ampa, escoles,... 
Adaptació del reglament de joc a les edats dels 
participants. 
Trobades de caràcter NO competitiu (sense puntuació ni 
classificació) 
Sempre, dins del possible, s’intentarà assignar partits 
per edats i amb equips de nivell similar. 
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ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES 
 
L’organització de les diferents trobades aniria a càrrec de les entitats 
interessades, sempre amb el suport del Consell Esportiu. 
 
En aquest sentit, el Consell Esportiu, es farà càrrec de: 

1. Difusió del programa.  
2. Elaboració del cartell de la trobada. 
3. Gestió de les inscripcions o d’invitacions (en aquest cas, conjuntament 

amb l’entitat organitzadora). 
4. Serveis preventius: 1 o 2 tècnics sanitaris amb farmaciola i desfibril·lador 

automàtic DEA. 
5. Voluntaris i suport tècnic. 
6. Aportació econòmica, mitjançat factura emesa per l’entitat organitzadora, 

i en concepte de control tècnic organitzatiu (150€ + IVA).  
 
 
L’entitat organitzadora, per la seva banda, s’encarregarà dels aspectes: 
 

1. Quadrant de partits un cop tancat el període d’inscripció (horaris, pistes 
de joc, encreuaments), amb coordinació de l’àrea tècnica del CET. 

2. Tutors de joc (arbitratge local). 
3. Personal de suport a l’organització. 

 
Les entitats sol·licitants de fer alguna trobada tindran la facultat de proposar la 
data de celebració que podrà ser en dissabte o diumenge. 


