
PROGRAMA POLIESPORTIU: BÀDMINTON        

TROBADA DE BÀDMINTON

 Descripció general

 Aquesta Trobada forma part del Programa Poliesportiu del CEBP, fins ara 
eren Trobades puntuals i  independents i aquest any passen a formar part 
d'aquest Programa  que inclou, esports individuals, esports col·lectius, jocs i 
jocs pre-esportius.
Entenent  aquest  programa  com  una  globalitat  i  oferint  l'oportunitat  de 
participar en totes les Trobades (a les que puguin entrar-hi per edat).

 També s'oferirà  la possibilitat  d'inscriure's puntualment a una de totes les 
Trobades que ofereix el Programa.

 Els alumnes de Cicle Superior podran viure una competició de bàdminton 
amb  caràcter  lúdic-esportiu  i  interrelacionar-se  amb  d'altres  iguals  de 
diverses escoles.

Això els permetrà portar a la pràctica els coneixements assolits que fan com a “crèdit”  
obligatori en educació física.

 L'activitat es durà a terme de 10:00 a 13:00h. 
 Al Pavelló municipal Àngel Guimerà   
           Dissabte 10 de març de 2018.
 Al Pavelló Club tennis Vendrell de 10:00 a 13:00h. 

Diumenge 22 d'abril de 2018
Diumenge 13 de maig de 2018

 Estructura i funcionament intern 

El CEBP presentarà el projecte i juntament amb els/les mestres d'educació física 
dels centres de la Comarca que s'hi vulguin adherir es buscarà data la data de la 1a 
Trobada.
La data de la 2a i 3a Trobada es buscarà juntament amb el Club de  Bàdminton 
Vendrell.

Aquestes 3 trobades es faran coincidir amb les Trobades de les Escoles Esportives 
de Bàdminton.                                     

Des de les escoles es treballaran els fonaments tècnics bàsics del bàdminton, a 
nivell curricular i la normativa del mateix.
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 Serveis i entitats amb qui es manté el contacte

Regidoria d'esports de l'Ajuntament del Vendrell
Diputació de Tarragona
INS Andreu Nin (voluntariat alumnes del cicle formatiu  de 1r d'AAFE)
Relació de Email i /o persones  de contactes de les escoles i instituts
Club Bàdminton Vendrell

 Justificació del projecte

Hem proposat aquest projecte amb la finalitat que els alumnes  de CS de tota la comarca 
puguin posar en pràctica tots els coneixements apresos a l'escola i perquè gaudeixin de 
l'experiència de relacionar-se amb alumnes d'altres centres alhora que veuen d'una forma 
més real el que seria un torneig de bàdminton.

A partir d'aquest any les Trobades s'amplien a 3 aprofitant la creació enguany del CBV.
 La 1a Trobada es mantindrà el Format que tenia per a alumnes de CS.
 La 2a Trobada  és per a alumnes de CM, CS i Secundària.
 La 3a Trobada és d'esport en família, a partir de CM.

 Destinataris

 Va destinat a nens i nenes de Cicle Mitjà, Cicles Superior i Secundària.

 El  nombre  màxim  de  participants  és  de  ---,  amb  12  pistes de  joc  i  4 
participants a cada pista

 Ubicació i cobertura

Data Ubicació Cobertura
Dissabte 10 de març Pavelló municipal Àngel 

Guimerà
Cicle Superior

Diumenge 22 d'abril Pavelló Complex Tennis Vendrell Cicle Mitjà-Cicle Superior-
Secundària

Diumenge 13 de maig Pavelló Complex Tennis Vendrell Esport en família a partir de 
Cicle Mitjà 

 Cobertura:  Escoles d'Educació Primària de la comarca del Baix Penedès , 
Instituts de Secundària i membres del CBV.
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 Objectius

 Potenciar l'habit  d'activitat  física-recreativa entre la població  escolar de la 
Comarca.

 Facilitar la interrelació entre alumnes de diferents centres.

 Promoure la pràctica esportiva familiar.

 Continguts

Es realitzaran partits de bàdminton de 10-12 minuts i jugaran amb el màxim nombre 
de parelles possibles del seu nivell. 

                              
 Metodologia i estratègies d'intervenció del projecte

Metodologia

Aquesta jornada està ideada per a que tots els participants gaudeixin d'una jornada 
lúdic-esportiva sense oblidar la vesant formativa d'aquestes activitats.
En la qual es busca la participació de tots els alumnes, com a objectiu principal i la 
interrelació d'aquestos amb alumnes d'altres centres.

És una trobada de caràcter lúdic-recreatiu, per aquest motiu no hi haurà taula de 
puntuació, ni entrega de trofeus.

Estratègies d'intervenció

Previ al dia de la Trobada es facilitarà a les escoles els quadres de joc i la pista on 
els  hi  toca  jugar  a  cada  alumne.  Els/les  mestres  s'encarreguen  d'explicar  la 
normativa i practicar-la en les hores lectives. 
El dia de la Trobada van vigilant i aclarint dubtes sobre la puntuació d'algun punt del 
joc que hagi pogut portar conflicte o que no hagi quedat clar.
          
Un cop acabat el partit un dels dos membres de la parella ha de venir a la taula del 
CEBP a dir la puntuació del partit.


