
El Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol convoca la primera edició dels 
BQPechaKucha’s, que s’inclourà dins el programa d’activitats de la 4ª edició del Dia de 
l’Entrenador que es realitzarà el diumenge 17 de juny de 2018 a l’Hotel Catalonia Plaza 
de Barcelona. 

1 EN QUÈ CONSISTEIX?
 
Un BQPechaKucha és una presentació de 20 diapositives on el ponent té exactament 20 
segons d’explicació per a cada una, amb un total de 6 minuts i 40 segons de presentació. 

2 TEMÀTICA

La temàtica dels BQPechaKucha és lliure, però cal que el tema estigui relacionat amb el 
món del bàsquet. 

3 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 (17 de juny de 2018). 

4 INSCRIPCIONS

Per a poder formalitzar la inscripció i participació als BQPechaKucha’s cal fer els següents 
passos: 

 Emplenar i enviar la sol·licitud de participació (formulari de participació).

 Enviar el vídeo en format .mp4 de la presentació del vostre BQPechaKucha
 al correu electronic: formacio@basquetcatala.cat.
 
 La data límit per a realitzar l’enviament és el divendres 23 de març del 2018. 

DIA DE l’ENTRENADOR BQPechaKucha



DIA DE l’ENTRENADOR BQPechaKucha

5 PROCÉS I CRITERI DE SELECCIÓ 
 
Entre tots els vídeos rebuts, el Comitè Tècnic de l’FCBQ seleccionarà les millor presentacions 
per ser exposades en la 4ª edició del Dia de l’Entrenador. 
Els criteris de selecció seran els següents: 

 Originalitat.      

 Grau d’innovació.     

 Diversitat temàtica entre les exposicions.
 
 Interès general.

6 TRIBUNAL 

 Xavi Rodríguez  -  Director Tècnic FCBQ.

 Joan Cortés  -  Sots Director Àrea de Formació.

 Mario Fernández  - Sots Director Àrea Seleccions i PDP.
 
 David Girgas - Director Tècnic de l’RT de Girona 

 Jaume Planes - Director Tècnic de l’RT de Lleida

 Sara González - Directora Tècnica de l’RT de Tarragona

7 TERMINIS DE PARTICIPACIÓ 

Divendres 23 de març de 2018 a les 18h �nalitza el termini per enviar els vídeos de 
presentació. 
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8 SELECCIÓ GUANYADORS 

Dilluns 23 d’abril del 2018 el Comitè Tècnic de l’FCBQ es posarà en contacte amb tots els 
autors dels BQPechaKucha’s rebuts, tot informant dels escollits per a ser presentats en la 
4a edició del Dia de l’Entrenador. 

 La comunicació és realitzarà per mitjà del correu electrònic facilitat en 
 el moment de la inscripció. 

9 NORMATIVA PER LES PRESENTACIONS BQPECHAKUCHA

Els BQPechaKucha’s es podran presentar en català o castellà. Tindran un durada exacte de 
6 minuts i 40 segons (amb 20 diapositives de 20 segons cada dispositiva).

10 GUANYADOR/A – PREMIS

Un cop exposats els BQPechaKucha’s �nalistes, els assistents al Dia de l’Entrenador 
procediran a decidir la presentació que més els ha agradat, per tal d’assistir a un 
desenvolupament més extens de la temàtica (75’). Els �nalistes rebran: 
 
 Una llicència elite gratuïta del programa Coach Studio. 

 Un pack de roba valorat amb 100 €

 La possibilitat de dur a terme un clínic de formació, sobre la temàtica exposada, 
 la temporada 2018 – 2019. 
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11 BASES

Tots els participants presentats als BQPechaKucha’s accepten que la seva presentació 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 
presentacions en cas de necessitar alguna informació addicional que pugui acabar d’aclarir 
el contingut de la mateixa.
Qualsevol imprevist no de�nit en aquestes bases serà resolt per la organització.
La participació en aquesta activitat pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.


