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El Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol convoca la primera edició de 
BQTalks, que s’inclourà dins el programa d’activitats del Dia de l’Entrenador que es 
realitzarà el diumenge 19 de juny a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona 

 

1. BQTalks EN QUÈ CONSISTEIX? 

 BQTalks són ponències de 15 minuts de durada  

2. BQTalks TEMÀTICA 

 Durant el 15 minuts de durada, cada participant podrà explicar qualsevol tema 
relacionat amb el món del bàsquet. 

3. BQTalks CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 La participació és oberta a tothom que vulgui exposar qualsevol tema que consideri 
d'interès per els entrenadors 

 Tenir mínim 16 anys d’edat el dia de l’exposició (19 de juny de 2016) 

4. BQTalks INSCRIPCIONS  

 Emplenar i enviar la sol·licitud de participació abans del 15 de maig de 2016 (anar al 
formulari de participació) o bé presentar-ho personalment a les oficines del Comitè 
Tècnic de la seu de l’FCBQ o alguna de les seves Representacions Territorials en horari 
d’atenció al públic. 

 Tots aquells que ho desitgin podran també adjuntar un vídeo, de màxim 5 minuts de 
durada, en el que es podrà plantejar el tema a tractar.  

5. BQTalks PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

 Entre totes les sol·licituds rebudes, el Comitè Tècnic de l’FCBQ seleccionarà un total de 
5 ponències per ser exposades el Dia de l’Entrenador.  

 Els criteris de selecció seran els següents: 
o Originalitat  
o Grau d’innovació 
o Diversitat temàtica entre les exposicions 
o Interès general  

6. BQTalks  TERMINIS DE PARTICIPACIÓ 

 Diumenge 15 de maig finalitza el termini per enviar sol·licituds de participació 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ffhOmiDTW70Z7H1XM2Q46TN97OyIgNgQBWtwrOp_ptk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ffhOmiDTW70Z7H1XM2Q46TN97OyIgNgQBWtwrOp_ptk/viewform
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7. BQTalks SELECCIÓ DELS FINALISTES  

 Divendres 20 de maig el Comitè Tècnic de l’FCBQ comunicarà, via correu electrònic, les 
5 ponències escollides per ser presentades el Dia de l’Entrenador. Aquestes ponències 
seran publicades en el programa de la jornada. Els candidats no escollits rebran 
igualment un correu electrònic tot informant-ho.  

 

8. BQTalks NORMATIVA PER L’EXPOSICÓ DE LES PONÈNCIES FINALISTES 

 Les ponències es podran presentar  en català o castellà 

 Tindran una durada mínima de 12 minuts i  màxima de 15 minuts  

 Per les ponències es podrà utilitzar qualsevol suport audiovisual:  video, fotografies, 
power point ... 

 

9. BQTalks GUANYADOR - PREMIS 

 Un cop exposades les ponències seleccionades, els assistents al Dia de l’Entrenador 
procediran a votar la ponència que més els ha agradat, mitjançant una aplicació de vot 
simultani. 

 El ponent de la ponència més votada rebrà com a premi: 
o Un lot de material esportiu de la marca Spalding valorat en 120 euros 
o Una llicència anual gratuïta del programa Coach Studio.  
o La  possibilitat de dur a terme un clínic de formació, sobre la temàtica 

exposada, la temporada 2016 – 2017. 

 Tots els ponents de la resta de les ponències finalistes  rebran un premi / obsequi de 
l’FCBQ 

 

10. BQTalks NOTES 

 Els ponents de BQTalks accepten que la seva ponència sigui enregistrada per l’FCBQ i 
publicada als seus canals de comunicació 

 Els responsables del Comitè Tècnic,  podran requerir a algun dels  autors d’alguna de 
les ponències en cas de necessitar alguna  informació addicional que pugui acabar 
d’aclarir el contingut de la mateixa 

 Qualsevol imprevist no definit en aquestes bases serà resolt per la organització. 

 La participació en aquesta activitat pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 


