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PROJECTE CB PRAT 2018-2023
El CB Prat des d’aquesta temporada 2018-19 canvia la Direcció Tècnica intentant crear noves 
dinàmiques, formes de fer, ampliar objectius i trobar impulsos renovats i nous per tal de 
buscar la millora en l’organització tècnica del club, l’optimització dels recursos i eines dels 
quals disposa i, específicament, volcar-se en l’aprenentatge i millora dels equips i dels 
esportistes, tant dels/les jugadors/es com del/les entrenadors/es.

És per això que el club decideix muntar una nova estructura tècnica que abasti tots els cicles 
dels nostres esportistes:

- Coordinador dels equips femenins.
- Coordinador dels equips de minibàsquet i escola de bàsquet.
- Director Tècnic del club i que directament coordina des de pre-infantil fins als sèniors 

masculins.
- Vocal de l’àrea esportiva, que dóna suport a l’àmbit esportiu.

Les idees-objectius generals del projecte a 5 anys vista, són la millora esportiva, competitiva i 
de valors en l’esport en general i en el bàsquet en particular, a banda de la promoció esportiva 
del bàsquet a la ciutat i fora de les nostres instal·lacions.

Al CB Prat fem bàsquet i ha de ser una eina de cohesió en l’àmbit esportiu, social i emmarcat 
dins de la ciutat i en la qual hem de participar activament, doncs hem de ser reconeixibles per 
la nostra tasca formativa en l’esport i en els valors en el nostre entorn més pròxim.

El nostre compromís és millorar cada dia, setmana, mes i temporada el nostre nivell global de 
club i particular en cada equip i cadascun dels nostres esportistes, sempre conjugant la idea de 
la familiaritat i la proximitat que té la nostra entitat i que no ha de perdre.

Volem formar equips en la seva totalitat en nombre d’esportistes però respectant als que ja 
formen part de la nostra entitat, tot donant la benvinguda als nous esportistes que 
s’incorporen al nostre projecte, és a dir, fins la categoria júnior de 2n any tots els esportistes 
tenen la possibilitat de jugar al club, adaptant el seu nivell de joc a l’equip i/o categoria adient.

L’objectiu esportiu és clar: millora dels esportistes en l’aspecte tècnic (tècnica i tàctica 
individual) i la lectura i comprensió del joc individual i col·lectiu.

L’objectiu competitiu també destaca: en aquests 5 anys volem elevar i millorar el nivell de 
competició en els que els nostres equips participin. Així doncs, els equips que ara mateix 
competeixin a nivell C, B, A  o Interterritorial, pujar a un nivell superior gràcies al bon treball 
diari, el compromís i el compartir la passió pel bàsquet fins a la categoria júnior de 2n any.
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Especial atenció als equips sèniors, amb els quals voldrem assolir pujar de categoria, doncs 
són les referències i imatges que han de tenir per objectiu arribar els esportistes de les nostres 
categories de formació.

També és cabdal la millora i formació dels nostres entrenadors/es, així com donar-lis eines 
físiques (mitjans d’entrenament), curriculars (programacions tècniques per edats-categoríes) i 
de consulta-formativa, seguiment i recolzament tècnic i personal. Si els entrenadors/es 
funcionen, tot funciona. Per tant és un dels principals focus en que basem i treballarem en 
aquest projecte.

Per altra banda, el/la jugador/a s’ha de sentir vinculat i amb complicitat amb el CB Prat. Ho 
hem d’aconseguir per mitjà del bon treball amb ell/a, el respecte i el recolzament. També li 
hem de transmetre, de la mateixa manera que els entrenadors/es ho han de tenir clar, que els 
nostres esportistes no pertanyen a un equip, sinó que ho són del club, amb la qual cosa han de 
formar-se i aportar valor afegit, treball i responsabilitat de reforçar als equips de superior edat-
categoria per la millora d’aquests equips i la pròpia.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Créixer en nombre d’esportistes a l’escola de bàsquet.
- Tenir un mínim de dues línies per cada generació.
- Pujar el nivell de competició un esglaó dels nostres equips.
- Millorar el nivell dels nostres entrenadors/es.
- Pujar de categoria els nostres sèniors.

COM FER-HO

- Bon i acurat treball en cada sessió d’entrenament.
- Objectius tècnics-tàctics per a equips, jugadors/es i entrenadors/es.
- Rotacions marcades ja des de cada inici de temporada.
- Tecnificacions de jugadors/es interiors i exteriors.
- Seguiment i recolzament als entrenadors i equips.
- Organitzar Torneig de Nadal de Minibàsquet.
- Organitzar formacions d’entrenadors en format de Clínic i Xerrades Tècniques.

Per tot ho anterior i concluïnt, perseguirem un creixement en equips i esportistes, promovent 
la seva millora diària, la seva suma en els valors que trobem en l’esport, promocionant el 
bàsquet a la ciutat, atenent a la formació forta i incisiva dels entrenadors/es, així com volem 
identificar al CB Prat amb la formació i la millora continua.

L’objectiu final és aconseguir que acabem cada temporada  amb la mateixa o més abastada 
passió i que proporcionem idees, criteris i propostes de millora per a pujar un esglaó més la 
temporada següent el nivell del club en general i dels jugadors/es, equips i entrenadors/es.
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