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1. ESPÍRITO DA ENTIDADE E DO PROXECTO
O Club Estudiantes Lugo ten un proxecto deportivo-social. A idea
fundamental é ser un proxecto solidario onde todo os xóvenes lucenses tanto nenos
coma nenas teñan cabida e para que a través dá práctica deportiva estimúlese a
relación, ou respecto e o desenvolvemento físico, emocional e cultural. Isto
significaría ser moito máis que unha institución creada e dedicada exclusivamente á
formación deportiva na modalidade de Baloncesto.
Un proxecto solidario, porque procuraremos chegar a todos, grazas ás
entidades colaboradoras que creen no noso proxecto. Así os nenos poderán ter
unha actividade deportiva de calidade con cotas de participación moi populares
e cunha sensibilidade especial para que aqueles que non poidan de verdade,
tamén se integren na actividade grazas á colaboración de TODOS. Esa é a base
solidaria
Como institución eminentemente formadora, pensamos que esta etapa de
desenrolo de la formación é demasiado importante. Se é verdade que, a partir dos
12-13 anos de idade, a orientación deportiva do neno xa debe comezar a estar
definida, tamén é verdade que, antes desa idade, as súas experiencias no deporte
deben ser bastante máis amplas, máis ricas e a máis lúdicas e gratificantes para o
practicante. Hoxe sabemos que a formación e o desenvolvemento do neno adquiren,
nestas idades máis novas, un papel importantísimo na formación xeral do individuo.
No plano deportivo, é nestas idades cando o neno vai estructurar todo un repertorio
motor significativo que vai permitirlle no futuro explorar exhaustivamente tódalas
potencialidades que o seu organismo pode desenvolver.
Os nenos estarán suxeitos a unha acción formativa máis significativa, non só
no plano motor e deportivo, senón tamén en áreas tan importantes como a hixiene e
a saúde, a sociabilidade, a afectividade, e a estructuración da personalidade.
Debemos entender este proxecto como unha actividade extraescolar e de
complemento curricular como preferimos concibilo, o noso proxecto terá unha
intervención moi favorable ao nivel de ocupación dos tempos libres, proporcionando
momentos lúdicos e gratificantes ó neno. Da mesma forma, será unha actividade
privilexiada para integrar nenos e nenas, estas últimas moitas veces esquecidas
neste proceso fundamental do desenvolvemento psicomotor.
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2. ESTRUCTURA

Empezamos a base da pirámide cos rapaces máis pequenos que están nas Escolas
Provinciais de Baloncesto ata chegar o máis alto onde se encontran os xogadores
sénior máis novos e cunha maior proxección, e onde algún deles adestra con
primeiro equipo.
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3. LIÑAS MESTRAS PARA CONSOLIDAR A ESTRUCTURA
1. Conscientes da importancia que as actividades lúdico-sociais teñen hoxe en día e
do grado de esixencia que existe por parte dos usuarios, esta asociación deu un paso
á fronte e tivo como momento decisivo a contratación dun profesional
especializado, dedicado exclusivamente ó cumprimento dos obxectivos do Club
Estudiantes Lugo.
2. O traballo cos colexios iniciados no seu momento pola Fundación BALOGAL
será continuado por este Club que considera fundamental o esforzo para que os
intereses
dos mozos sexan salvagardados. As escolas provinciais e o traballo nos colexios cos
nenos orientado á idade comprendida entre os oito e os doce anos, é entendida como
unha actividade Lúdica e Educativa onde o baloncesto é un fío conductor dunha
actividade con obxectivos educativos máis globais. As escolas teñen o seu propio
coordinador, e o obxectivo é traballar en tódolos sitios igual co mesmo programa e
a mesma rigorosidade.
3. A preocupación pola educación deportivo-social dos nosos nenos/as comeza
moito antes da idade de competición. Por iso foi fundamental para o seu
desenvolvemento a creación da Escola de Psicomotricidade que atende as
necesidades dos máis novos (de tres a oito anos). Nesta aula non só intentásese
traballar cos nenos senón que se orienta ó pai no ensino motor do seu fillo así como
a participación de devanditos pais na aprendizaxe dos xogos e do movemento.
4. O club ten a súa disposición un preparador físico, Licenciado en INEF que
encárgase de estructurar toda a preparación física dos nosos rapaces.
5. O club ten a súa disposición un diplomado en maxisterio para colaborar de
forma diaria na formación dos nosos mozos/as e supervisar os métodos pedagóxicos
das nosas actividades.
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4. RELACION DE ESCOLAS DO CLUBE
Relación de Escolas provinciales de Baloncesto en funcionamiento na tempada 2009-2010:
MÓVETE CON NÓS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concello de Pol
Concello de Castro e Castro de Rei
Escola de Palas de Rei
CPI de Pobra de San Xulián
Concello de Guntin e Lousada
Convenio có Club Baloncesto Becerreá.
Concello de Meira
Concello de Monterroso
Concello de Portomarín
Escola de Baralla
Colaboración cos concellos limítrofes a provincia como Lalín e Mellide.
ESCOLA PROVINCIAL DE BALONCESTO DE LUGO MÓVETE CON NÓS

Colaboración aberta con:
• Concello de Mondoñedo
• Cncello do O Incio
• Concello de Rábade
• Escola de O Corgo

Relación de Concellos integrantes do Proxecto Piloto da “Aula Provincial de Psicomotricidade”:
MÓVETE CON NÓS
•
•
•
•
•
•

Concello de Guntín o Lousada
Concello de Castro e Castro de Rei
Concello de Monterroso
Concello de Pol
Convenio có Club Baloncesto Becerreá.
ESCOLA PROVINCIAL DE PSICOMOTRCIDADE DE LUGO MÓVETE CON
NÓS

Nesta tempada 2009-2010 continuamos cas mesmas escolas da tempada pasada, e a maiores
comezamos a traballar no Concello de Mondoñedo
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5. CONDICIÓNS E REQUISITOS NECESARIOS
RECURSOS HUMANOS
 18 equipos en distintas categorías.
 250 xogadores encadrados nos seus diferentes equipos.
 20 adestradores, (desde categoría nacional a monitores).
 NÚMERO DE SOCIOS ou BENEFICIARIOS: O club ESTUDANTES, ao ampliar cada
ano o seu programa de actividades quere chegar ao maior número de mozos posible,
estimando que esta tempada, entre equipos, escolas, conferencias, cursos, torneos, campus
e outras actividades, chegar aproximadamente aos 2.500 beneficiarios.
 número de alumnos que asistiron a estás Escolas Deportivas, pódese dicir que estiveron en
torno os 350.
 No aspecto organizativo e de xestión, A DIRECTIVA DO CLUB presta os seus servizos
dunha forma totalmente altruísta.

6.OUTRAS ACTIVIDADES DE INTERESE
· Visitas de xogadores e adestradores de gran prestixio, (entre elas as do seleccionadores galegos),
producíndose estas a o longo de toda a tempada.
· A Cea-festa do club, reúne todos os anos a máis de 300 persoas, contando coa presencia na
mesma dunha ampla representación de autoridades autonómicas, provinciais e locais. Tamén é
frecuente contar na mesma coas máis amplas estancias da Federacións: Española, Galega e
Lucense de Baloncesto.
· Organizador de campus deportivos
· Clinic e conferencias de reputados adestradores a nivel nacional.
· Tamén é importante manifestar que este Club mantén a intención de seguir desenvolvendo as
actividades relacionadas co baloncesto que ata o momento víñanse realizando:
a) Torneo 3x3 de veteranos
b) Campamento urbano de verán.
c) Torneos de Baloncesto
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7. FOTOS E CARTELERIA
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ORGANIZAN

COLABORAN
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