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IV USA BASKETBALL CAMP - XMAS Barcelona - (8-18 anys)                                                                              
 Coordinadors amb experiència als USA de parla catalana i castellana per garantir la ràpida integració de 

tots els participants. 
 Entrenadors/es nord-americans/es. 
 Supervisió les 24 hores pels participants del programa amb estada en règim de PC. 
 Dinars diaris inclosos per a tots els participants. 
 Assegurança mèdica. 

 
Dates Dies 
Del 27 al 31 de Desembre’19  5 

 

Objectius 

Esportius 
L’USA BASKETBALL CAMP pretén millorar les habilitats dels participants, mentre es 
potencia el treball ofensiu, defensiu, el tir i els fonaments del joc. 
Educatius - Valors 
Transmetre als participants uns valors que els ajudin a millorar com a jugadors, i 
també com a persones: companyonia, respecte, tolerància, joc net, treball en equip i 
d’altres valors fonamentals com la higiene personal i la bona alimentació. 
Acadèmics - Immersió lingüística i cultural 
Estimulada per la convivència, durant cada una de les jornades de pràctica esportiva, 
amb els entrenadors nord-americans. 

Ciutat i 
Localització 

Barcelona.  
Escola Pia de Sarrià. Carrer de la Immaculada, 25, 35, 08017. 

Idioma Anglès 
Horari De 9:00 a 17:00 excepte el dia 31 quan el Campus acabarà a les 13:00 h. 

Programa 
esportiu 

Durant les sessions matinals d’entrenament es treballarà la tècnica individual en un 
atractiu plantejament per estacions que estimulen la participació dels participants i el 
seu desenvolupament personal. 
Al migdia s’organitzen jocs i concursos d’habilitats. 
Per les tardes, i organitzats per equips, els esportistes posaran a prova el seu joc 
col·lectiu participant en múltiples partits. 
A cadascuna de les intenses i divertides jornades es fa èmfasi en l’atac, la defensa, el 
tir i les regles del joc. 
La jornada d’entrenaments finalitzarà amb el popular SHOW TIME made in USA! 

Metodologia 

La metodologia de treball serà purament americana, potenciant el joc ofensiu a partir 
de la velocitat de totes les accions tècniques, i també, estimulant el talent individual 
dels participants per posar-lo al servei de l’equip, tot plegat amb la base d’un treball 
físic exigent i intens.  

Equip Tècnic 

Coordinadors: Xavi Partida i Lluís Palet 
Entrenadors/es nordamericans/es  confirmats: Garrianne Gigi Brown, Cliff Morgan i 
David Raimer. 
Tota la informació sobre l’Equip Tècnic:  
https://offlimitscamps.com/ca/campus-basquet-nadal-barcelona/  



                                                                                                  

OFFLIMITS CAMPS by BCN & NYC Experience · GC-002510 · B65816225 Plaça d’Urquinaona 6, Planta 9, Porta C · 08010 Barcelona  
OFFLIMITS SPORTS LLC Gleason & Koatz, LLP | 122 East, 42nd Street, Ste 620, New York, New York 10168 

 www.offlimitscamps.com           info@offlimitscamps.com  
  
 

 

 
Vídeos 
d’experiències 
similars 

https://vimeo.com/46891147   
https://youtu.be/a_mHpSJGwuI  
https://youtu.be/R58ctZfY3LI  

Activitats 
temàtiques de 
Basketball  

Els participants en règim d’estada (FBA) visitaran la redacció del diari SPORT i també 
gaudiran d’un sopar de gala a l’NBA Café de Barcelona.  
El sopar de gala, previ abonament, també quedarà obert als participants del format 
Day Camp i als seus familiars. 

Activitats 
culturals i 
socials 

Alguns dels dies en acabar els entrenaments, els participants en règim d’estada, 
descobriran la màgia de Barcelona i les principals manifestacions de la cultura i 
tradicions catalanes. 
Inclourà el Camp Nou Experience. Tour & Museum i la visita (des de l’exterior) a 
algunes de las manifestacions més universals del modernisme català del mestre 
Antoni Gaudí: La Sagrada Família, La Pedrera i la Casa Batlló. 
Els participants també recorreran el Passeig de Gràcia, el mític passeig de La Rambla i 
el principal eix comercial de Ciutat Vella. 

Residència / 
Hostel  

Residència La Salle Bonanova 
Passeig de la Bonanova, 8, 08022 Barcelona. 
Generator Barcelona 
Carrer de Còrsega, 373, 08037.  
Unite Hostel Barcelona 
Av. d'Icària, 145, 08005.  

Allotjament 

Habitacions: Dobles o quàdruples. 
Banys: a l’habitació. 
Neteja: Diàriament de dilluns a divendres. 
Tovalloles: Incloses. 
Llençols: Inclosos. 
Wifi: Inclòs. 

Serveis 
Bugaderia: Inclosa. Se n’encarreguen els mateixos participants. 
Menjar: Pensió completa de dilluns a diumenge.  
Transports: Inclosos. En servei públic. 

Atenció 
individualitza- 
da 

El nostre equip tècnic s’encarrega de la supervisió dels esportistes les 24 hores. 
També de totes les sessions de basquetbol i de l’adaptació i progressió dels joves 
esportistes als entrenaments. 

Welcome Pack 
Inclourà: 

- Un equipament sencer d’entrenament. 
- Regals dels nostres patrocinadors. 

Preu 

DAY CAMP:    380,00 € / Inscripció:    200,00 €      Diferència:   810,00 €  
FULL BOARD: 850,00 € / Inscripció:    500,00 €      Diferència:   350,00 € 
*Dinars inclosos. 
**La diferència s’haurà d’abonar abans del 10 de Desembre de 2019. 

No inclòs Els viatges, podem gestionar l’emissió dels bitllets des de diferents orígens. 
Opció de finançament del cost dels vols o viatges amb tren amb Viajes El Corte Inglés. 

Info i 
Inscripcions 

info@offlimitscamps.com 
 www.offlimitscamps.com   
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Tel. +34 932 506 352 

Patrocinadors 
ja confirmats 

 
NBA CAFE BARCELONA         http://barcelona.nbacafe.com/ca/ 
OBRINT VIA                             http://www.obrintvia.cat/ 

Diari Oficial SPORT                                      http://www.sport.es/es/ 

Els nostres 
altres Campus 

Basquetbol:  
          New York City (Juliol). 
Soccer:  
          New York City (Juliol). 
Tennis:  
          New York City (Juliol). 
Dansa:  
          New York City (Juny, Juliol i Agost). 
Natació sincronitzada:  
          Barcelona (Nadal). 
          Jersey City & New York City (Juliol). 
          New Canaan (Agost). 
          Barcelona (Agost). 

Seguiu-nos a  
Facebook:  https://www.facebook.com/offlimitsportseu/  
Twitter:     https://twitter.com/OfflimitsCamps  
Instagram: https://www.instagram.com/offlimitscamps/ 


