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El Consell Esportiu L’Hospitalet vol continuar impulsant la promoció del bàsquet escolar a la nostra ciutat. Les 

Trobades d’Escoles de Bàsquet compleixen set anys i formen part indispensable del nostre calendari esportiu. 

Es van crear amb un objectiu molt específic, donar sortida a la demanda que hi havia en la categoria Pre- 

Benjamí, i que els equips que prenguessin part tinguessin una continuïtat als Jocs Escolars de L’Hospitalet en 

les categories a partir de Benjamí. 

 

 

Aquestes Trobades estaran adreçades principalment als nascuts a l’any 2012 i 2013 (primer i segon 

d’educació primària). El format consistirà a jugar partits 5 contra 5, de 12 minuts de duració. A cada Trobada, 

un mateix equip pot jugar fins a tres partits. Els centres i entitats participants hauran d’abonar l’arbitratge, 

que serà de 6€ per equip participant. 

Pel que fa als més petits, els participants d’Educació Infantil (nascuts els anys 2014 i 2015), tindran el seu 

propi espai. És per això que, a partir del mes de gener, es celebraran un total de 3 Trobades d’una hora de 

durada aproximadament, en les que només ells seran els protagonistes. Les dates i les instal·lacions encara 

estan per definir, però es tractarà de jornades lúdiques, on els més petits faran jocs i jugaran algun mini 

partit. 

 

• Divertir-se i aprendre, compartint una Diada de Bàsquet amb nens i nenes d’altres escoles o entitats. 

• Ajudar als joves esportistes a passar una bona estona. És per això que comptarem amb un reglament 

molt flexible. 

• Els pares i mares han de ser un referent i han de prendre part d’aquesta jornada acompanyant i 

donant suport als seus fills. 

• Diversió per sobre de la competitivitat. És per això que als partits no es comptaran els punts i, per 

tant, no tindran resultat. 

 

Les inscripcions es faran pel programa informàtic Playoff. El preu d’inscripció per participar tota la 

temporada serà de 15€ per esportista i 20€ per entrenador. Serà obligatori que tots els participants a les 

trobades tramitin la seva inscripció i portin la seva llicència el dia de la Trobada, igual que els entrenadors. 

 

Per tal de realitzar la inscripció d’un esportista caldrà tenir les seves dades bàsiques, així com obtenir el 

número del CatSalut per tal de poder ser mutualitzat. És important tenir la foto per tal d’obtenir el carnet 

d’esportista que pot servir en cas d’accident i posterior visita a la mútua. 
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CALENDARI TROBADES D’ESCOLES DE BÀSQUET* 

 

 

 
Per tal d’inscriure els equips en la Trobada, haureu de crear equips de 5 jugadors, ja que en principi 

orientarem aquesta jornada a realitzar partits de 5c5. Tot i així, dependrà del número d’inscripcions que 

tinguem. Quan tingueu els equips formalitzats, haureu d’enviar un correu electrònic a l’adreça 

jgarcia@cehospitalet.org. Seria idoni que possessiu un nom diferent a cada equip que presenteu, ja que el 

Consell Esportiu realitzarà un quadrant de partits. Una vegada allà, podrem ser flexibles amb la composició 

dels mateixos. 

 

 

DATA INSTAL·LACIÓ 

23 Novembre 2019 Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa 

21 Desembre 2019 Poliesportiu Municipal Gornal 

25 Gener 2020 Per determinar 

29 Febrer 2020 Per determinar 

21 Març 2020 Per determinar 

25 Abril 2020 Col·legi Pare Enric d’Ossó 

23 Maig 2020 Poliesportiu Municipal del Centre 

 

 

*Les dades i les instal·lacions són provisionals, i poden estar subjectes a canvis depenent de les 

necessitats de l’organització o per factors externs a la mateixa. 
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