
 

 

 
1 

INFORMACIÓ PER ORGANITZAR CLÍNICS I/O TALLERS DE 

FORMACIÓ 

 

L’ FCBQ, juntament amb els clubs i/o entitats que ho desitgin, organitza clínics 

i/o tallers de formació. 

Un clínic és una xerrada formativa (teòrica o pràctica) d’uns 90-120 minuts de 

durada, duta a terme per una persona experta en la matèria del que s’imparteix. 

Un taller és una activitat formativa eminentment pràctica i vivencial de 4 hores 

de durada, duta a terme per una persona experta en la matèria del que 

s’imparteix. 

 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

 

A l’hora de col·laborar en l’organització del clínic i/o taller, cal que el club o 

entitat sigui coneixedor dels següents aspectes: 

 És potestat de l’ FCBQ determinar el ponent. Tot i així, el club o entitat 

pot proposar ponents que cregui oportuns per desenvolupar-lo. 

 L’ FCBQ s’encarrega de: 

o Tot el procés d’inscripció. 

o Determinar el preu. 

o Publicitar i difondre l’activitat. 

o Gestionar el tema econòmic (pagaments, rebuts...) 

o Emetre els certificats d’assistència. 

 El títol i continguts del clínic o taller els pot proposar el club o entitat que 

col·labora en l’organització.  

 El preu dels clínics és de 10€ per persona i el dels Tallers de 20€ per 

persona. Els entrenadors de l’entitat estan becats a l’activitat (tots 

excepte aquells que requereixin el certificat d’assistència per tal de 
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validar-ho com a hores del Bloc de Pràctiques d’algun curs de formació, 

que hauran d’abonar l’import corresponent). 

 L’activitat enregistrada haurà de ser enviada a l’FCBQ i, aquesta, la 

podrà difondre a través dels seus canals de comunicació 

 

2. REQUISITS 

 

Per poder col·laborar en l’organització de l’activitat, cal que el club o entitat 

compleixi amb els següents requisits: 

 Disposar d’una pista coberta (si la temàtica és pràctica) amb cadires al 

voltant pels assistents. 

 Disposar de jugadors/es per dur a terme la part pràctica (la categoria i 

edat dels jugadors/es la determina el contingut del clínic o taller). 

 Disposar de micròfon, megafonia, una càmera per enregistrar l’activitat i 

una persona per filmar. 

 Disposar d’una aula (si la temàtica és teòrica) amb un mínim de 25 

cadires i 25 taules. L’aula ha d’estar equipada amb projector, ordinador 

portàtil i ha de gaudir de bona sonoritat. 

 Establir un responsable del club o entitat que sigui l’encarregat de 

mantenir contacte amb l’ FCBQ així com també que estigui present el dia 

de celebració de l’activitat.  

 

3. SOL·LICITUD 

 

Comunicar a l’ FCBQ, amb un mínim d’un mes d’antelació, la voluntat 

d’organitzar l’activitat formativa. Per fer aquesta comunicació, cal enviar un 
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correu electrònic a formacio@basquetcatala.cat indicant l’entitat i la data en 

que es vol realitzar l’activitat. 

 

 

4. COMUNICACIÓ 

 

L’FCBQ està a disposició de tot allò que requereixi el club o entitat 

col·laboradora en l’organització de l’activitat. Per qualsevol dubte podeu 

contactar amb la Federació Catalana de Basquetbol a través del correu 

electrònic (tecnic@basquetcatala.cat) o del telèfon (93.396.66.45) 
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