
 

CLUB BÀSQUET MANACOR 

IDEARI 
 

 

El sentiment positiu en el qual es basa la competició és l’afirmació d’un mateix, el plaer de sentir-se fort, 

físicament i moralment, de superar-se, de sobrepassar l’obstacle exterior, de vèncer l’adversari. Si la 

competició només afavorís guanyar per damunt de tot, sempre s’elegirien adversaris més dèbils, i l’afany de 

superació perdria el sentit que la competitivitat humana posseeix en si mateixa.
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L’ideari del Bàsquet Manacor fa referència directa als valors i normes els quals assumim 

plenament i intentam transmetre, mitjançant la pràctica esportiva, als infants i joves que 

integren els nostres equips. 

El Bàsquet Manacor és un club mixt format per jugadors, famílies, tècnics i directius. 

És un club de formació, principalment per a nins i nines en edat escolar (infantil, primària i 

secundària). Així mateix el Bàsquet Manacor manté equips sèniors, tant masculins com 

femenins. 

 

1. COMPETICIÓ I PROGRAMA FORMATIU 

El club es compromet a formar i desenvolupar les capacitats físiques, tècniques, tàctiques i 

emocionals dels jugadors i jugadores per a l’aprenentatge i la millora del bàsquet, d’una 

manera ordenada, coordinada i progressiva, per arribar a competir al màxim nivell possible 

respectant les actituds i aptituds de cada individu. 
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2. VALORS 2 

L’esport, per si mateix, no afavoreix l’aprenentatge de valors, sinó que l’adquisició d’aquests 

depèn de com s’orienta la pràctica esportiva. És molt important, idò, incidir en les condicions 

en què es realitza la pràctica del bàsquet, ja que és mitjançant aquesta que educam en 

valors. Perquè pròpiament els valors no s’ensenyen, si més no només de paraula, sinó que 

s’educa en i amb  valors. Pares i entrenadors, feim, actuam, i tant si ens en temem com si 

no, sempre  educam en valors. 

2.1 Com s’aprenen els valors?  

Els valors no són universals, ni tampoc naixem amb uns valors preestablerts, sinó que els 

infants i els joves van configurant la seva pròpia escala de valors en funció de les seves 

vivències, experiències i entorns més propers. També en l’esport els valors s’adquireixen i 

poden modificar-se al llarg de la vida. Per tant, es fa necessari un sistema d’intervenció per a 

la promoció i el desenvolupament dels valors socials i ètics positius. 

En general, els valors s’aprenen per imitació dels diferents models viscuts, que, 

posteriorment, s’interioritzaran i s’aplicaran a situacions semblants. Per tant, el que digui o 

faci un determinat líder esportiu, un entrenador o un dirigent esportiu, com a models que són 

per al jove jugador, té una rellevància que sempre hem de tenir en compte. Per això hem de 

procurar ser coherents i posar en pràctica el que volem transmetre als nostres jugadors i 

fills. Les situacions s’interioritzen a poc a poc, a través de les experiències que vivim, les 

circumstàncies que ens envolten, les rutines i fets que configuren el nostre dia a dia. 

D’altra banda, els valors practicats es concreten en normes; és a dir, en regles de conducta 

que les persones han de respectar en determinades situacions. Els valors s’expressen amb 

actituds, que són la tendència a comportar-se d’una manera consistent davant de 

determinades situacions. 

2.2 La pràctica és fonamental 

La noció de pràctica és crucial. Desenvolupar i practicar hàbits és semblant a aprendre a 

tocar la guitarra o a anar en bicicleta. No n’hi ha prou amb explicar a un infant com es va en 

bicicleta perquè n’aprengui. Ha de veure com ho fan, prendre’n mostra i llavors posar-ho a la 

pràctica. Per això és absurd pensar que establir un conjunt de valors o normes serà suficient 

perquè les conductes que pretenem transmetre siguin incorporades. Aprendrem els hàbits 
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higiènics mitjançant la pràctica, i assimilarem el respecte a les normes amb la mateixa 

experiència. Els discursos teòrics serveixen de ben poc si no els portam a la pràctica, amb 

els comportaments i les rutines corresponents. 

2.3 Practicar mitjançant el joc. Crear un bon ambie nt de club 

Una de les grans potencialitats de l’esport és justament que ens permet vivenciar a través 

del joc i les normes la seva aplicació en un context determinat, i no de forma abstracta. La 

pregunta que ens hem de fer és si hi ha transferència del món de l’esport a la vida 

quotidiana, ja que no sempre hi ha garanties que això realment sigui així. 

Finalment, l’aprenentatge de valors és un procés molt transversal, en què el clima o 

l’atmosfera moral generada al voltant de l’activitat esportiva serà fonamental per aconseguir 

l’objectiu o els valors proposats. Cal, idò, un compromís compartit des de les entitats 

esportives, els clubs o associacions, les famílies, els jugadors i els mitjans de comunicació 

per aconseguir entorns esportius on s’exercitin bones pràctiques, s’encomani i es difongui un 

bon clima esportiu, es promogui ambient de fairplay, es valorin els comportaments solidaris, 

de responsabilitat i respecte a tots els agents implicats, tant en la pista de joc com fora. 

Reflexionar sobre el que passa a la pista i promoure el debat crític sobre aquest tema ja és 

un primer pas per començar a avançar en la millora dels valors. 

 

2.4 Quins valors? 

Els esports són considerats apropiats per a la socialització dels participants a través de 

valors com el lideratge, la cooperació, el respecte per les regles i normes, l’autocontrol, la 

realització personal, l’orientació col·lectiva, el respecte als oponents i una actitud negativa 

cap a la discriminació i el racisme. 

És la nostra feina posar-ho en pràctica. 

• Valors basats en l’autoconeixement: responsabilitat, automotivació, autonomia, 

regulació emocional, perseverança, sostenibilitat,  humilitat, progressió, salut, esperit 

crític, rigor, creativitat.  

• Valors per a la convivència: educació, amistat, esportivitat, cordialitat, generositat, 

lleialtat, compromís, diversió, respecte, participació, il·lusió, higiene, justícia, 

solidaritat. 

 

3. PRIORITAT FORMATIVA, ESPORTIVITAT I RÈGIM INTERN  

El Bàsquet Manacor prioritza la formació i l’educació integral i esportiva i igualitària de tots 

els jugadors i jugadores. La directiva del club i tot l’equip tècnic aspiram al fet que siguin 

capaços de millorar cada dia com a esportistes i com a persones. 



 

Els objectius principals són oferir la pràctica del bàsquet com a esport base per educar i 

contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, ètic i social, sense que el resultat de 

la competició sigui l’objectiu prioritari del club. Per a guanyar, no s’hi val tot.  

Per tant, les relacions han de ser correctes, respectuoses i cordials no només amb el 

material i els integrants del nostre club (companys, entrenadors, etc.), sinó també amb els 

equips rivals i amb els àrbitres. Donam prioritat a l’esportivitat i el joc net (fairplay) dins i fora 

de les pistes.  

L'incompliment del Reglament de Règim Intern per part d'entrenadors, jugadors o familiars 

podrà ocasionar sancions segons l’establert al Règim Disciplinari del club. 

 

4. ÀMBIT COMPETITIU: LA VICTÒRIA I LA DERROTA 

L'objectiu fonamental del club, la formació i el desenvolupament de jugadors, no està renyit 

amb l'aspiració de competir al màxim de les possibilitats de cadascun dels equips i 

aconseguir èxits esportius. Tractar de guanyar és un tret necessari per a competir, però no 

ho hem de confondre amb la raó o el motiu per a jugar.   

El bàsquet, com a pràctica educativa, com a escola de la vida, inclou l’aprenentatge de 

saber guanyar i de saber perdre. Així, l’esport esdevé un recurs de canalització sana i 

creadora dels impulsos i emocions, tant en la victòria com en la derrota. Ambdós factors han 

de ser plenament assumits per tot el club: directiva, entrenadors i pares en primer lloc, com 

a models de conducta correcta i exemplar sense excepció; en segon lloc, seguint la pràctica 

dels adults, els jugadors i jugadores del club. Respecte a l’adversari en la victòria i 

esportivitat en la derrota com a norma de competició. 

 

5. COMPROMÍS AMB EL CLUB 

La inscripció al club és voluntària i, per això mateix, implica el coneixement i l’acceptació de 

l’Ideari i del Reglament de Règim Intern. 

En fitxar per un equip del Bàsquet Manacor, els jugadors, les famílies i els entrenadors 

adquireixen un compromís per a tota la temporada (entrenaments, partits, desplaçaments, 

campionats, quotes, etc.). Abans de fitxar, idò, cal avaluar si es pot complir amb aquest 

compromís i si és compatible amb altres activitats que puguin realitzar. 

 

6. COMPATIBILITAT DELS ESTUDIS I L’ESPORT 

El Bàsquet Manacor valoram tant la formació esportiva com l’acadèmica, i estam convençuts 

de la importància educativa de l’esport. L’esport ha de ser plenament compatible amb els 



 

estudis. El bàsquet no solament forma part de l’oci i temps lliure dels jugadors, sinó que ha 

de ser una eina educativa que reforci i complementi l’educació escolar i familiar. 

La pràctica esportiva mai no ha de suposar un handicap per al jugador i la seva família. Al 

contrari, ha de motivar els jugadors per a fer un bon ús del temps. Per tant, el bàsquet ha de 

ser un reforç positiu per al jugador i un ajut per a una millor organització de les tasques 

quotidianes. De la mateixa manera, consideram que la pràctica del bàsquet no ha de formar 

part de càstigs ni sancions: l’hem de tenir com un aliat, un element motivador, per millorar en 

tots els aspectes, amb l’ajuda d’educadors, pares i entrenadors. 

 

7. INFORMACIÓ, DIVULGACIÓ I CANALS DE COMUNICACIÓ. 

El Club disposa pàgina web, perfils de Facebook i Instagram, i també de grups de WhatsApp 

per a informar i difondre totes les activitats i notificacions. En omplir la fitxa d’inscripció, es 

pot signar el requadre on s’autoritza el Club per difondre les imatges dels jugadors menors 

d’edat als mitjans digitals esmentats i a la premsa local i insular. 

 

8. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN. 

El Bàsquet Manacor disposa d’un règim disciplinari que en regula el funcionament intern 

amb l’objectiu d’afavorir la convivència esportiva i social de i entre els diferents estaments. 

Els entrenadors, jugadors, familiars i la resta de membres del club l’han de conèixer, complir 

i acceptar per a formar-ne part. 


