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1.  Què és el Dia de 

l’Entrenador? 

El Dia de l’Entrenador és una 

jornada festiva i formativa que 

pretén comptar amb la presencia 

de tots els entrenadors de bàsquet, 

des de premini fins a sènior d’alt 

rendiment, a fi de poder passar un 

dia junts tot aprofitant per realitzar 

clínics de formació, taules rodones, 

dinar col·lectiu i premiar els millors 

entrenadors i entrenadores per 

categories, escollits pels propis 

entrenadors/es. 

 

2. Dia i lloc 

                                                                                       

Aquesta primera edició del 

Dia de l’Entrenador es 

realitzarà el diumenge 14 

de juny a l’Hotel Catalonia 

Plaza (Plaça Espanya, 6. 
Barcelona). 

La idea és poder fidelitzar 

aquesta activitat i realitzar-la 

cada any en una població 
diferent del territori català 



 

3. Programa i activitats  

HORA ACTIVITAT 

11h Arribada i Acreditacions 

11:30h Benvinguda i presentació 

11:45h Clínics de formació. Escollir-ne un entre les opcions proposades. 

13h Taules rodones. Escollir-ne una entre les opcions proposades 

14:15 Dinar 

16h Xerrada de Xesco Espar “Lideratge i direcció: Inspirar i emocionar” 

17h Taula rodona amb entrenador ACB 

18:15h Gala de premis 

 

Al llarg del dia hi haurà diferents sortejos i sorpreses. 

 

4. Premis als millors entrenadors/es 

En la gala de premis es premiaran els entrenadors que hagin obtinguts més 

vots de les següents categories 

§ Millor entrenador català de la Lliga Endesa (ACB) 

§ Millor entrenador català a l’estranger 

§ Millor entrenador català lligues FEB masculines (LEB or, LEB plata i 

EBA) 

§ Millor entrenador català lligues FEB femenines (Lliga Femenina 1 i Lliga 

Femenina 2) 

§ Millor entrenador Copa Catalunya Masculina 



§ Millor entrenador/a Copa Catalunya Femenina 

§ Millor entrenador júnior preferent masculí 

§ Millor entrenador/a júnior preferent femení 

§ Millor entrenador cadet preferent masculí 

§ Millor entrenador/a cadet preferent femení 

Tothom pot realitzar el seu vot (màxim 1 vot per categoria) a través de 

www.fcbqtecnic.com 

 

D’altra banda, també es pot omplir el formulari per proposar el millor 

entrenador/a de les següents categories 

 

§ Millor entrenador/a d’un equip de cistella gran femení (de pre- infantils 

fins a sots- 21, excepte preferents) 

§ Millor entrenador/a d’un equip de cistella gran masculí (de pre- infantils 

fins a sots- 21, excepte preferents) 

§ Millor entrenador/a d’un equip de cistella petita masculí (de premini i 

minibàsquet) 

§ Millor entrenador/a d’un equip de cistella petita femení (de premini i 

minibàsquet) 

Tothom pot realitzar la seva proposta (màxim 1 vot per categoria) a través de 

www.fcbqtecnic.com 

 

5. Preu i Inscripcions 

El Dia de l’Entrenador té un preu de 25€ que inclou totes les activitats (clínics, 

taules rodones, dinar, xerrada central i gala de premis). 

Per poder formalitzar la inscripció es pot fer a través de l’ aplicatiu de l’FCBQ o 

de forma presencial a la seu de Federació o a les seves Representacions 

Territorials en horari d’atenció al públic 

Un cop realitzat el pagament, la persona inscrita rebrà un correu electrònic amb 

la confirmació i, al cap d’uns dies, rebrà el formulari per escollir el clínic de 

formació i la taula rodona en la que vol participar. 


