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PROJECTE
ESPORTIU DE #VALORSCLUB
Des del Club Bàsquet Torelló
creiem en els valors que el
nostre esport transmet.
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Passatge dels Esports s/n
08570 Torelló

#FAMÍLIES

BÀSQUET
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Projecte Esportiu de #ValorsClub
El #ValorsClub recull la declaració dels valors i principis
d'actuació que subscriu el Club Bàsquet Torelló, i
estableix conseqüentment un conjunt d'orientacions
perquè la conducta de tots els seus membres es regeixi
per aquests valors i principis ètics.

#ValorsClub

#ValorsJugadors

És la SUMA de tots
els Valors que
volem transmetre.

Respecte,
Compromís, Treball
en Equip, Esperit
de Sacrifici

#ValorsEntrenadors
Responsabilitat,
Compromís,
Respecte, Recerca de
la Millora Constant

CONSTRUÏM #VALORS

JUNTS

#ValorsFamílies
Compromís,
Respecte, Actitud,
Agraïment

La formació esportiva és un
entorn privilegiat per fomentar
valors ètics, que consolidin en
els nens, nenes i adolescents
actituds essencials per al seu
creixement personal i integral, i
els capaciti com a ciutadans
responsables i solidaris.
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Qualitats Individuals

Autorització

COMPROMÍS

Gaudir

Física

Tècnica/
Tàctica

Mental

Valors
Individuals

Força

Habilitats

Percepció de
Control

Esforç

Velocitat

Creativitat

Autoconfiança

Respecte
Normes

Resistència

Presa de
desicions

Desenvolupament
Cognitiu

Responsabilitats

Flexibilitat

Coneixement
del joc

Autoestima

Compromís

#ValorsClub

COMPANYONIA
Inclusió
Atenció

IDENTITAT

Acceptació
Compromís
Suport

Empatia

QUALITATS
COL·LECTIVES
Cohesió

Ànims
Ajuda

Treball en equip

#SomTorelló

Disciplina

Protecció

Humilitat
Respecte als altres
Generositat
Col·laboració

Assoliment Objectius

Competició

#SomTorelló #ValorsClub
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#ValorsJugadors
Respecta els entrenadors, jugadors, àrbitres i afició.
- Accepta les seves indicacions i decisions.
- Juga respectant totes les regles. Evita les trampes o accions incorrectes.
- Mostra bons modals en els actes esportius, evita gestos grollers o provocadors davant
l'afició, els jugadors o els àrbitres (escopir, tirar la pilota fora del camp com a protesta,
mostrar el nostre empipament de forma airejada...).
Tens un compromís amb el club i l'equip.
- Acudeix amb puntualitat a tots els entrenaments i
esforça’t en cada sessió per millorar i aportar tan bé com
sigui possible a l'equip.
- Assisteix a tots els partits, esforça’t al màxim en el
terreny de joc i dona suport a l'equip, tant com a titular com
a suplent.
- Ajuda i anima els companys de l'equip en el que
calgui: en el terreny de joc, en els entrenaments i en el
vestidor.
- Col·labora en allò que et proposi l'entrenador/a o el
club.
Jugues en un equip.
- Valora el treball i l'esforç dels teus companys
d'equip, sense creure't superior ni imprescindible per
la teva habilitat esportiva.
- Accepta les teves limitacions i les dels altres sense
desmotivar-te.
- Esforça’t per millorar. Treballa en equip i per a l’equip.
- Reconeix la importància que té cada persona en l'equip.
- Tothom aporta.
Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.
- Independentment del resultat, agraeix a la grada el suport rebut.
Segueix hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius en forma d’alimentació i
descans.
Tingues cura de les instal·lcions, equipament i material.
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#ValorsEntrenadors
Respecta les famílies, la junta directiva, els àrbitres, l’afició i altres entrenadors.
- Mostra a tots els esportistes un tracte just i digne.
- Forma als esportistes en el coneixement, respecte i compliment de les regles, corregeix
les faltes comeses i no incitis a les males pràctiques.
- Fomenta la bona conducta davant els altres, en el terreny de joc, en els
entrenaments o en el vestidor contribuint així a la resolució́ de conflictes quan calgui.
Inculca als esportistes, amb indicacions i la pròpia conducta, el tracte cordial i amable als
companys i adversaris.
Tens un compromís amb els jugadors i el club.
- Col·labora en allò que et proposi el club.
- Fomenta una comunicació honesta i
receptiva amb els esportistes i les famílies,
per entendre la situació de cadascú.
Escolta les seves propostes i dona una
orientació adequada per a la millora del seu
procés d’aprenentatge.
- Treballa de forma col·laborativa amb la directiva
i les famílies pels objectius formatius dels
esportistes.
Ets responsable d’un EQUIP.
- Assegura la integració de tots els esportistes
en l'equip, reconduint així les situacions
d'exclusió o menyspreu.
- Dona importància a la contribució de
cada esportista en l'equip, motivant-lo a
donar el millor de si mateix, encara que
estigui lesionat o a la banqueta.
Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.
- Independentment del resultat, agraeix als jugadors l’esforç realitzat i a l’afició el suport
rebut.
Promou i dona exemple d’hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius en
forma d’alimentació i descans.
Tingues cura de les instal·lacions, equipament i material.
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#ValorsFamílies
Respecta els jugadors, els entrenadors, els àrbitres i els aficionats.
- Accepta i transmet als esportistes, amb indicacions i la pròpia conducta, el #ValorsClub.
- Respecta els companys del teu fill.
- Respecta les decisions de l'entrenador com a expert en formació esportiva, sense
interferir en la seva labor, pressionar-lo o desautoritzant-lo, especialment davant els fills.
- Respecta l'autoritat de l'àrbitre en el terreny de joc.
- Comporta’t de manera cívica a les graderies, sigués respectuós amb la resta
d'afeccionats, esportistes, àrbitres i entrenadors.
Tens un compromís amb els jugadors i el club.
- Possibilitar i fomentar el compromís dels fills de participar en tots els entrenaments,
partits i actes i/o esdeveniments del club.
El teu fill juga en un equip.
- Fomenta la companyonia en l’equip, entre els jugadors i les famílies.
- Reconeix la importància que té cada persona en l'equip. Tothom aporta.
- Acompanya i anima els fills durant els partits, aplaudint les bones actituds i accions
dels esportistes, tant de l'equip propi com de l’adversari i disculpant els errors.
- Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.
Independentment del resultat, agraeix l’esforç als jugadors i tècnics.
Promou hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius en forma d’alimentació i
descans.
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II Projecte Esportiu de #ValorsClub

#ValorsClub
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#ValorsEntrenadors
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21 de Març
FAMÍLIES

#ValorsFamílies

Després de la presentació del
projecte de #ValorsClub al principi
de Temporada, ara hem organitzat
sessions de treball per entrenadors
i jugadors de totes les categories, i
una sessió al final de tot per
famílies com a part important del
club.
Totes elles seran impartides per la
psicòloga esportiva Mar Rovira que
entra a formar part de nostre
projecte.
16 de Març
INFANTIL

12 de Març
CADET
JÚNIOR

Mar
Rovira

20 de Març
PREMINI

5 de
Març
MINI

Màster en Psicologia de l’Activitat Física i l’Esport U.N.E.D., Madrid.
Màster en Administració d’Empreses Esportives Instituto Kernaba, Barcelona.
Entrenadora Superior Bàsquet Federación Española Baloncesto (FEB), Madrid.
Llicenciatura en Psicologia Universitat de Barcelona, Barcelona.

III Projecte Esportiu de #ValorsClub

#ESFORÇ

#COMPROMÍS
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#RESPECTE

#RESPONSABILITAT

Per donar continuïtat el II Projecte
#ValorsClub, ens calia descriure i
anotar les conductes de
comportament dels valors que com
a club consideràvem fonamental.
Aquest III Projecte hem construït la
nostra casa, la casa amb els 4 pilars
fonamentals formats pels nostres
principals valors i a les seves parets
hi ha les conductes que descriuen
aquests comportaments.

Tots els jugadors/es de formació del club, han respost a les preguntes de conductes de cada valor.
Cada entrenador ha fet un resum de les respostes dels jugadors.
De tots es resums dels equips s’ha fet un resum global de club, que és el que apareix a la caixa.

IV Projecte Esportiu de #ValorsClub
#ESFORÇ

#COMPROMÍS

#RESPONSABILITAT

#RESPECTE

El Club Bàsquet Torelló recull donatius per a la Residència Cals Avis de Torelló, arran de l’aparició
de la COVID-19, a través d’un joc de cartes dels dos equips sèniors del Club.
El cost s’inclou en el Projecte #ValorsClub. Els entrenadors del Club (amb els EPI necessaris)
repartiran el joc de cartes de forma gratuïta a tots els nostres socis, col·laboradors, entrenadors,
jugadors i entitats de Torelló.
Us animem però a fer un donatiu en la mesura de les vostres possibilitats al c/c del CB Torelló
ES89 0081 0154 3900 0138 8540. Així millorarem el dia a dia dels nostres avis i àvies.
Ens hi ajudeu?
NOTA: tothom pot comprar el joc de cartes i fer aportacions al mateix compte bancari.
Per a més informació envieu un correu a infocbtorello@gmail.com o bé truqueu al telèfon
639 902 838.
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