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Albert Esteve Esteve és Director 
Tècnic de l’AE Minguella i professor 
d’educació física de l’escola Minguella. 
És entrenador Superior de bàsquet i 
professor dels cursos de formació de 
l’FCBQ. Ha entrenat diferents equips 
al llarg de la seva trajectòria 
d’entrenador. 

 

Creació, convivència i 
funcionament del bàsquet en un 

centre escolar 
 
                                                                                             Sobre l’autor 
 
Quan des de l’FCBQ em va 

proposar escriure sobre aquest 

tema, el primer que vaig fer va ser 

preguntar-me a mi mateix: com ho 

vàrem fer a la Minguella?. Doncs 

ara mateix sempre he conviscut 

amb aquesta situació, el bàsquet 

dins l’escola, no recordo mai 

l’escola sense bàsquet 

  

 
Antecedents: com ho vam iniciar 25 anys enrere... 
 
He estat reflexionant molt per recordar com vàrem començar a l’Escola 

Minguella i com es va afegir l’Associació Esportiva Minguella, doncs és l’únic 

referent que conec a fons i no se si es pot extrapolar a altres centres educatius, 

o potser si.  

 

Crec que són varies les coses que han de coincidir, no sé en quin ordre van, 

però del que si que estic convençut és que en qualsevol cas l’inici, l’origen,  el 

desenvolupament d’una idea o el que sigui que neix, depèn sempre de les 

persones que ho porten a terme. Si, les persones, aquesta és la clau. 

 

En el nostre cas, van confluir varies persones: 

a. L’equip directiu de l’escola: molt interessat en tenir un esport que 

identifiqués els valors que volia transmetre el centre, el bàsquet 

encaixava perfectament. 
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b. El professor que va donar impuls a l’estructura. Crec que era el 

filòsof d’aquesta idea, el Sr. Jaume Milà, personatge clau per anar 

lligant a totes les parts implicades. Aquest tractarà que totes les parts 

vagin en la mateixa direcció ( AMPA – Direcció – Tècnics...) 

c. El mestre: que dominava aquest esport. El Sr. Pere Gol, un dels 

personatges claus a Badalona en la transmissió del bàsquet, amb una 

gran influencia per arrossegar a pares i a nens/es, i amb unes idees i 

sentit pedagògic molt clar. 

d. Pares de nens /es que jugaven i que estaven molt vinculats al 

bàsquet. 

Una vegada aquestes persones es van posar d’acord, van encetar un projecte 

de consolidació d’aquest esport a l’escola, o sigui, el van estructurar i organitzar 

com activitat extraescolar a l’escola, va ser el moment de posar-se a treballar, 

de començar a dissenyar el projecte esportiu: 

 

Principis de la filosofia i línia a seguir: educar a través 
del bàsquet 
 

- Cal compaginar en tot moment els estudis i el bàsquet. Aquest ha de 

ser el complement ideal per a la formació integra del nen/a. 

- La persona ha d’estar sempre per davant del jugador. Hem de formar 

en primer lloc persones, no ens complau la idea de tenir grans 

jugadors/es que no siguin millors persones. 

- Hem de fomentar el concepte d’equip per damunt de tot, els 

interessos del grup i equip estaran sempre per sobre dels interessos 

individuals.  

- Per formar part de la nostra entitat cal il·lusió, treball i sacrifici. 

- S’ha de saber guanyar i perdre amb esportivitat, acceptant el resultat 

amb correcció i sabent que el més important és participar i aprendre i, 

per sobre de tot, passar-s’ho bé.  

- Guanyar partits no ha de ser, en principi, un objectiu prioritari, sinó la 

conseqüència lògica d’un treball ben fet. Per tant, podem substituir el 

concepte “guanyar” pel de “jugar bé”. 
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- La falta de respecte o bé expressions incorrectes contra àrbitres, 

jugadors, entrenadors o qualsevol persona relacionada amb el món 

del bàsquet, així com els crits dirigits a aquests, no tenen cabuda en 

la nostra entitat i en cas que es produeixin podran ser motiu de sanció  

Estudi de viabilitat 

Per poder engegar una estructura de bàsquet dins de l’escola calia tenir en 

compte: 

- Espais  

- Monitoratge 

- Material  

- Que sigui una proposta que no trepitgi a altres propostes 

extraescolars de l’escola , com el Judo , l’anglès etc... 

Consolidació de l’estructura esportiva:  

 L’any 1981 Primer es va constituir una secció esportiva per jugar la 

lliga local de Badalona. Una lliga escolar amb 11 equips de bàsquet (6 

masculins i 5 femenins)  Desplaçaments curts i rivals coneguts. Es va 

crear l’escola de bàsquet amb nens de 2n Primària . En aquells temps 

no començàvem més aviat. 

 L’any 1988 Finalment és va constituir l’ Associació Esportiva 

Minguella, que és una fusió de la secció esportiva – l’Associació i 

l’AMPA. Amb el bàsquet com esport central, però amb la possibilitat 

de tenir altres seccions esportives . 

 L’any 1989 És registra l’entitat a la Direcció General de l’Esport.  

Com ho fèiem arribar als nens? Com aconseguíem que s’apuntessin a fer 

bàsquet i deixessin de pensar en apuntar-se a altres activitats ? 

 

a. El mateix professor passava per les classes i convidava als nens/es 

que volien provar, a assistir a uns entrenaments voluntaris i gratuïts 

que es feien els dissabtes pel matí a la mateixa escola. 

b. Era clau que tinguessin algun estímul clar que els motivés a moure’s i 

voler venir, per exemple en aquells moments podia ser: 

o Participar a les 24 hores de bàsquet de Badalona.  
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o Poder jugar algun partidet amb una altra escola.  

o O el fet només d’estar una estona el dissabte pel matí amb els 

teus companys de classe jugant. 

c. Era bàsic també tenir clar que la participació sempre aniria per davant 

de la competició.  

I ara, com ho fem?  

Ja tenim una part de la feina feta, tenim l’estructura creada. Ara però hem 

d’adaptar-nos a la realitat, al present, que no s’ assembla en res als orígens. 

 

Per començar, ara els Clubs esportius o Associacions esportives , encara que 

surtin d’una escola, disposen ja d’un espai propi (oficina) per atendre a les 

famílies, disposen de medis perquè pugem contactar amb ells en qualsevol 

moment i estant preparats per resoldre situacions diverses . 

 

Avantatges  

És un pensament molt personal però penso que tenim més avantatges que 

inconvenients de treballar tant a prop de l’escola, per exemple: 

a. La captació de jugadors/es és més fàcil, això inclou sobretot la secció 

femenina. 

b. La idea de pertinença a una entitat des de petits. 

c. El fet de treballar un sol esport facilita i consolida el projecte esportiu 

dins l’escola. Si hi hagués diversitat, tindríem dificultats per construir 

els equips. 

d. La comunicació. És molt diferent ara. 

 La forma de comunicar-nos amb els pares i amb els nens és 

aprofitant molt les noves tecnologies: correus electrònics, 

WhatsApp, pàgina web... Ara per qualsevol comunicació utilitzem 

aquests mitjans, sense deixar de fer pòsters, tríptics... 

 Disposem d’oficina pròpia per fer les tasques administratives 

que corresponen. 

 Es fan xerrades informatives als pares en el decurs de la 

temporada . 
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Intentem tenir un lligam gran amb l’escola i també incorporar el seus propis 

funcionaments, com per exemple: 

 Les entrevistes i reunions amb els pares, tenen una similitud amb les 

que fa l’escola, a l’inici del curs. 

 Els tutors de l’escola ens passen informació de cada nen/a i això ens 

permet poder conèixe´l millor des d’una altra perspectiva. Aquesta 

informació la rep el Coordinador i selecciona el que filtra a 

l’entrenador. 

 Els anàlisis que fa el gabinet psicopedagògic de l’escola també 

ens ajuden moltíssim. Per exemple saber si un nen/a té un trastorn de 

hiperactivitat, o de si és dislèxic, saber si té lateralitat creuada 

(informe del professor d’ed. física). 

 Està prop o conviure amb l’escola , dona confiança als pares de 

saber on deixen als seus fills/es. 

 L’escola també aconsegueix avantatges, com és el fet que el seu nom 

es difon per tota Catalunya des de fa més de 30 anys . El bàsquet és 

el motiu d’aquesta publicitat. 

a. El monitoratge habitualment és familiar , doncs han estat ex 

alumnes de l’escola  , i ara fan d’entrenadors. Això també ho 

agraeix l’escola que coneix qui entra a l’escola a treballar de 

monitor , al ser una persona coneguda tot és més fàcil ( circulació 

per dins de l’escola , recollir nens/es a les aules , conèixer la 

normativa interna de l’escola etc...) 

b. Molts cops l’escola ens permet també fer ús de les seves 

instal·lacions , siguin aules per fer una xerrada , la Sala d’actes 

per fer l’assemblea de socis o un Clínic de bàsquet , el pati de 

l’escola per fer entrenaments etc... 

c. Poder iniciar una activitat extraescolar dins de la mateixa 

escola, això també ajuda molt , doncs els nens/es no s’han de 

desplaçar en lloc , i els pares poden venir un pel més tard a 

recollir. los  

d. L’escola ens ensenya i ens  ha obert camins, i ens ha donat 

forces idees per exemple : 
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 Com introduir l’anglès als entrenaments, casals, campus etc.. 

 Com introduir el reforç a jugadors/es, el que anomenem 

tecnificació.  

 Com introduir la informàtica, com aplicar correctament les 

noves tecnologies al bàsquet. Els especialistes de l’escola 

ens han ajudat moltíssim 

 Com ser solidaris, amb la participació en actes socials com: 

a. El recapte d’aliments 

b. Fundació Laia Mendoza  

c. La Marató de TV3 

d. Campanya “cap nen sense joguina” 

e. La inclusió de membres a la Junta  

 Tenim en aquest sentit bones experiències, doncs molts 

pares/mares que s’incorporen a la junta han passat 

prèviament per el Consell Escolar  o bé per l’AMPA de la 

mateixa escola, fet que afavoreix que ja porten una motxilla a 

sobre de com s’ha de treballar en càrrecs de característiques 

molt similars. 

Dificultats  

Per captar nens/es és important conèixer les següents problemàtiques:  

 Hi ha més propostes extraescolars?  

o Anglès , judo , ball, etc... 

 La rati de les classes ha disminuït (de 30/35 a 20/25 alumnes per 

aula) 

 L’ oferta esportiva actual és molt competitiva (13 clubs de bàsquet en 

un radi d’1 km). 

 Cada cop comencem més aviat a fer escola de bàsquet per no perdre 

“clientela”. 

 Cal ser un pel més agressiu a la recerca del possible jugador/a . 

 Cal dissenyar tota la temporada esportiva des de l’inici (el calendari 

d’activitats anual és una demanda de les famílies, ja que les ajuda a 

decidir-se). 
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A vegades tenim problemes d’espais, doncs es comparteixen algunes 

ubicacions entre l’escola i l’associació esportiva: 

 Sala d’actes 

 Els patis (que tenen la pista de bàsquet )  

Temes pendents (que ens agradaria experimentar en el bàsquet).  

L’escola ho fa amb el nom de  “padrins lectors”, que ensenyen als petits a 

motivar-se per la lectura. 

 Els padrins 

1. Que cada jugador estigui apadrinat per un altre jugador del club 

més gran que ell, li fa de padrí. Un cop al mes, organitzem una 

trobada de padrins amb el seu fillol i li expliquen i ensenyen algun 

aspecte del joc, per exemple: un element tècnic com el tir...o un 

dribbling específic  

2. Pretenem afavorir la comunicació entre jugadors de diferents 

categories / edats 

3. Fomentar l’interès pel joc millorant la comprensió del mateix  

4. Els jugadors més grans assumeixen el compromís i la 

responsabilitat de vetllar pels jugadors mes petits . Es pretén que 

el jugador més gran es senti important dins del procés 

d’aprenentatge del petit  

 

Com ho fem?  

La proposta pedagògica ha canviat també . 

 Noves metodologies  

1. Primer treball, el psicomotriu. 

2. Segon treball, utilitzar el joc com eina  de introducció a l’esport. 

3. Tercer treball, el joc del bàsquet de manera reduïda i adaptada 

(pilota, adversaris, espais etc...) El joc juga una part fonamental i 

és clau per introduir al nen.  

4. Objectiu: si es diverteix... repetirà. 
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 La formació dels nostres monitors ara és millor, tot i que el 

perfil ha canviat, ara son més joves i amb manca 

d’experiència.  

 Intentem tenir les millors condicions per treballar, unes 

condicions optimes per poder desenvolupar tot el potencial de 

cada nen. 

 

Altres objectius que ens proposem: 

 L’ús de la llengua catalana en els entrenaments i direcció de partits.  

 Adquirir la comprensió necessària per entendre el joc.  

 Conèixer el vocabulari bàsic del bàsquet.  

 Ús de les tecnologies per millorar l’aprenentatge i els coneixements. 

Per facilitar aquests aprenentatges l’entitat utilitza actualment la Sala 

de l’ordinador amb projector i ara estem introduint la Plataforma 

[Coach Studio] per els entrenadors. 

 Identificar els trastorns que tenen alguns jugadors/es sobre 

l’aprenentatge, o dit d’un altre manera, l’atenció a la diversitat de 

necessitats esportives de cada jugador, amb l’objectiu que assoleixi 

les capacitats que li permetin el seu desenvolupament personal i 

esportiu: 

a. El paper del Coordinador és clau. Fer un seguiment del jugador/a 

individualitzat 

b. Mantenir una bona relació amb la família mitjançant entrevistes 

personals  

c. Coordinar als entrenadors que han de treballar amb aquest 

jugador/a 

 Tenir present l’atenció a la diversitat 

a. Per deficiències:  sensorials (auditives /visuals), psíquiques i 

físiques 

b. Per situacions socioeconòmiques desfavorables o socioculturals 

desafavorides   

c. Per dificultats en l’aprenentatge : trastorn per dèficit d’atenció amb 

o sense hiperactivitat, dislèxia, etc... 



Albert Esteve 

Febrer de 2017. Article d’opinió. 

 

 9 

d. Per sobre dotació ( superdotats)  

e. Per trastorn de conducta  

 Educar en VALORS 

 Cal potenciar la cultura del diàleg i de la convivència, i ajudar a 

desenvolupar la consciencia i el sentiment d’igualtat com a condició 

prèvia per al coneixement i respecte mutu 

a. Formar persones amb capacitat per resoldre els conflictes de 

forma assertiva i constructiva 

b. Fomentar una conducta empàtica i pro social 

c. Prevenir conductes antisocials o agressives  

d. Fomentar el respecte entre companys/es i el treball en equip  

e. Proporcionar estratègies per la resolució de conflictes 

 Una sessió anual amb els Mossos d’Esquadra, es fa una sessió amb 

els entrenadors per treballar la responsabilitat legal en l’ús de les 

xarxes socials.  

 Treballem barreja de grups quan fem els equips, per tal d’afavorir la 

convivència entre tots. No valorem tan sols el tema de rendiment per 

fer els equips. 

Conclusió  

“Imprescindible conviure plegats…” 

La convivència i la sintonia entre l’escola i el bàsquet són imprescindibles per 

aconseguir els objectius que ens proposem. Eduquem des de l’esport, des de 

l’aprenentatge, des de múltiples situacions que faciliten i comporten l’educació 

integral  que volem pels nostres alumnes. 

  

Una suma matemàtica de 1+1 = 2 

Una suma com la nostra, ESCOLA + ASSOCIACIÓ, ha sumat molt més del que 

ens pensàvem a l’inici. Potser aquesta suma és de 1+1= 3 

L’escola ens ha fet reflexionar, pensar molt, ens ha fet replantejar-nos el 

sistema d’aprenentatge. El treball de valors, formar persones i formar 

esportistes. 

I COM DEIA A L’INICI, LA CLAU : LES PERSONES 
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Molt satisfets del camí recorregut i el que ens espera ... penso que ens 

farà seguir creixent. 

 


