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AMPA i Club de Bàsquet
Vedruna Palamós (1987-2016)
Les activitats extraescolars de l’AMPA
Vedruna Palamós juntament amb les activitats esportives i, sobretot el Club de
Bàsquet estan consolidades i augmentant,
any rere any, el nombre d’equips i de jugadors. Amb l’ajut i el suport rebut per part
de l’Ajuntament de Palamós i la germanor
amb les altres escoles municipals, el Club
Bàsquet AMPA Vedruna Palamós, ja és tot
un referent al nostre municipi i a les comarques Gironines.
Aquest reconeixement no només se centra
en les fites esportives aconseguides, sinó
també en la feina duta a terme per part
dels entrenadors.
Des del Club Bàsquet AMPA Vedruna Palamós, per sobre de tot, ens centrem primordialment en el cultiu de la qualitat humana,
marcant uns objectius socials i esportius.

Campus Bàsquet

Història del Club de Bàsquet
Vedruna Palamós
L’1 de maig de 1883, quatre germanes
Vedruna van iniciar el llegat de l’escola
Vedruna Palamós i, anys més tard el 1987,
l’Associació de pares i mares de l’escola
juntament amb l’Escola inicia el Club de
Bàsquet AMPA Vedruna Palamós.

A data d’avui, maig de 2016, i a punt de
complir 30 anys d’història, el Club de Bàsquet és un dels pilars esportius de l’AMPA
i de l’Escola Vedruna.
Des del voluntariat de pares i mares de
l’AMPA, juntament amb el coordinador
esportiu de l’escola i el coordinador de
bàsquet del club, s’han gestionat diferents
esports durant els últims anys, però el que
s’ha consolidat amb un projecte esportiu
adequat a les necessitats dels alumnes, ha
estat el bàsquet.
Tenim equips que van des de la categoria d’escoleta (es més petits de l’escola P-3,P-4 i P-5) fins a les categories
superiors (sots-25), sumant un total de
14 equips que entrenen i competeixen.
El club està afiliat a la Federació Gironina de Basquetbol, i hi participa en
les competicions esportives de bàsquet
que organitza el Consell Esportiu del
Baix Empordà i la Federació, respectivament.
Al llarg de la temporada 2015-2016 el
Club de Bàsquet Ampa Vedruna Palamós

Aeròbic Infantil
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ha participat en diversos torneigs, entre
els quals cal destacar:

També cal destacar la participació de
l’AMPA Vedruna Palamós a les activitats
esportives de:

- VI Torneig Nacional de Bàsquet TB Mare
Nostrum, per Setmana Santa, quedant
com a sotscampió l’equip premini blanc.
- Torneig CB Banyoles, Setmana Santa,
participant l’equip infantil blanc.
- Torneig BC Torroella, Setmana Santa,
participant el preinfantil masculí.
- 12 Hores La Salle Palamós, 1 de
maig’16
- Diada de bàsquet FD Cassanenc, 5 de
juny’16, participant l’equip cadet vermell
- Ludibàsquet a Vidreres, 11 de juny’16,
participant l’equip mini femení i el premini
femení .
- Torneig La Salle Girona, 4 de juny’16,
participant l’equip infantil vermell.
- Diada de cloenda Bisbal Bàsquet, 29 de
maig’16, participant els equips: escola, pre
mini vermell, mini femení, mini Masculí,
preinfantil i l’infantil blanc.
- Trobada d’Escoletes de Bàsquet al Pavelló Vedruna, 15 de maig’16
- Campus Bàsquet Estiu 2016, juliol i
agost, 3 tardes per setmana.

OPINIÓ

- Festival Esportiu Ampa Vedruna Palamós, 29 de maig’16, participació de les
activitats de patinatge, aeròbic i dansa
Cobosmika.
- Torneig 3x3, dins els actes de Festa
Major, 19 de juny’16.

Des de l’AMPA no ens cansem de col·laborar i de donar el suport necessari a les famílies del nostre centre, alhora que obrim
les portes a les famílies d’altres centres
perquè puguin participar de les nostres
activitats.

- Vela, dins el XVIII Curs Escolar Municipal d’Iniciació dela Vela.
- Natació, dins el IX Curs Escolar Municipal d’Iniciació a la Natació.
- Escalada, dins el VIII Curs Escolar Municipal d’Iniciació a l’Escalada, totes adreçades als alumnes del centre en horari lectiu.
La gran diversitat de clubs i d’activitats
esportives a la vila de Palamós ha fet que
l’oferta de l’AMPA Vedruna Palamós, no
només se centri en les diferents activitats,
sinó també en l’esforç i el treball diari per
tal de merèixer confiança i fer confiança
a tothom. La nostra feina, en el dia a dia,
es basa en donar suport, diàleg i col·laboració a les famílies, i tot això gràcies a la
qualitat dels nostres monitors esportius i
entrenadors.

Patinatge - Grup 1
Patinatge - Grup 2

Patinatge - Grup 3
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Patinatge - Grup 4

Aeròbic (Cicle Mitjà)

Aeròbic (Cicle Superior)
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Després d’un temps de la gestió integral del
club i de les activitats extraescolars i esportives, la posada en marxa de la nova gestió
i dels canvis sobrevinguts al llarg de les últimes temporades, no hem deixat que això
quedés reflectit en els nostres nois i noies
del Club de Bàsquet i de la resta d’activitats
esportives. L’oferta esportiva ha augmentat
considerablement, introduint alguna modalitat més o ampliant en un 25% el nombre
de jugadors del Club de Bàsquet, comptant
amb la col·laboració de l’AMPA La Vila amb
els seus jugadors de bàsquet.

Dansa Cobosmika

Kung Fu

Algunes de les activitats esportives de
l’AMPA s’han consolidat i altres, de nouvingudes, han sigut ben rebudes per part
dels alumnes de l’escola. La feina ben feta
dels nostres monitors i entrenadors es veu
recompensada en les competicions i altres
activitats a les quals hi participem.
Amb la il·lusió de fomentar valors com la
col·laboració, la companyonia, el respecte,
el saber guanyar i saber perdre, el diàleg
... Aquestes petites grans coses són les
que, se’ns dubte, ajuden als nens i nenes a
conèixer i fomentar el seu creixement personal i col·lectiu. Des de l’AMPA juntament
amb el Club de Bàsquet AMPA Vedruna
Palamós prioritzem la formació dels nens/

Iniciació

Escola de Basquet

Premini Femení

Premini Vermell

Escacs

es tant a nivell esportiu com humà, davant
dels resultats i de la competició.
Carmina Ontiveros Llobet
Membre AMPA VEDRUNA PALAMÓS

PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017
INFORMACIÓ:
Escola Vedruna / AMPA Vedruna Palamós
Ferri Ayats – Jordi Acero – Carmina Ontiveros
Contacte: Jordi Acero - 630 266 524 –
7jordi7@gmail.com
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Mini Masculí

Preinfantil Masculí

Infantil Blanc

Infantil Vermell

Infantil Femení

Cadet Blanc

Cadet Vermell

Cadet Femení
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Junior Femení

Sots-25
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EQUIPS
BÀSQUET – MINI FEMENÍ
L’equip de bàsquet de la categoria mini femení s’ha proclamat
campió de la lliga Gironina – nivell B (Federació Catalana de Bàsquet)
L’equip està format per: Albert Jordà i Mar Henche, entrenadors; i
les jugadores: (5) Laia Sánchez; (6) Mariona Manchado; (7) Martina Molero; (8) Paula Lloret; (10) Anna Torrents; (11) Adriana Valiente; (12) Gemma Martín; (13) Cristina Lamarca; (16) Sandra Sagrera; (22) Mireia Rocafort; (28) Ksenia Gleza; (31) Asha Reixach;
(32) Rokea Djitte i (66) Onna Disabato.

BÀSQUET – PREMINI BLANC
L’equip de bàsquet de la categoria premini blanc s’ha classificat
en la 3a posició de la lliga Gironina – nivell A (Federació Catalana
de Bàsquet) ; també es va proclamar sotscampió al VIè Torneig
Nacional de Bàsquet TB Mare Nostrum, celebrat a Salou, i campió
en la 36a edició del Torneig 12 Hores de Bàsquet La Salle Palamós.
L’equip està format per: Jordi Acero i Ayoub Archid, entrenadors; i
els jugadors: (2) Alexander Terren; (4) Jorge Marsal; (7) Jan Acero;
(8) Pere Coll; (9) Oriol Estellé; (10) Tadeo Andollo; (11) Marc Mir;
(12) Oier Pàmies; (13) Pol Mir; (16) Robert Y. i (23) Genís Cabello .
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