L’AE Vallbona Granollers, club de
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1. Introducció
El Projecte Esportiu de Club és un document que ha de donar coherència a totes les
línies d’actuació que repercuteixen en l’activitat física i esportiva dels esportistes de la
nostra entitat. La idea principal és fer una guia per a l’organització i realització
d’activitats físiques a partir de la realitat de l’AE Carles Vallbona.
2. Qui i quant som ?
L’Institut Carles Vallbona va ser creat l’any 1986. El centre deu el seu nom a l’il·lustre
doctor Carles Vallbona, fill de Granollers, catedràtic de medicina comunitària al
Baylor College of Medicine de Houston i reconegut científic i humanista, així com
destacat esportista.
Actualment l’Institut Carles Vallbona és un “Centre educatiu d’Especial Atenció a la
Pràctica Esportiva“, i el voleibol és un dels esports d’aquest projecte referent a
Catalunya pels seus resultats acadèmics i pels resultats esportius.
L'AE Carles Vallbona, farà 20 anys que es va crear, va néixer al centre educatiu i
actualment és un referent del voleibol a Granollers i Catalunya.
A la temporada 2006/07 vam crear el primer equip sènior femení de voleibol. En 4
anys, aquest equip ha pujat tres categories, i a la temporada 2010/11 van quedar
campiones de Catalunya de 1a Catalana (màxima categoria Catalana) i van pujar a 1a
nacional.
Aquesta temporada 2017/18 el club té 5 equips a la màxima categoria Catalana i un
total de 25 equips en categories escolars i federats, sent el club de Catalunya amb
més equips a primera Catalana i amb una massa social de 300 esportistes.
A la temporada 2016/17 l’equip cadet masculí ha quedat Campió de Catalunya , el
cadet femení Campió de Lliga i l’infantil femení 2n de Catalunya. La millor
classificació històrica del club va ser el tercer lloc al campionat d’Espanya
obtingut per l’equip infantil femení.
La temporada 2016/17 va ser el club Català amb més representants catalans als
Campionat d’Espanya.
11 jugadors i entrenadors han format de les diferents seleccions Catalanes que han
participat al Campionat d’Espanya a Valladolid durant el mes d’abril de 2017.
Actualment estem desenvolupant un projecte de valors per la formació dels nostres
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jugadors que esperem ajudin al seu creixement personal.
3. Què ens agradaria?
Volem un patrocinador per poder ajudar en la despesa econòmica que significa tenir
25 equips de voleibol i en especial els diferents projectes que organitzem al llarg de la
temporada.
Un dels objectius immediats del club, si aconseguim un patrocinador, és participar a la
temporada 2018/19 a la competició estatal de 1a nacional.
En cas que la seva empresa fos el nostre patrocinador, nosaltres voldríem compensar i
fer el retorn a l’empresa amb les següents propostes, segons la quantitat econòmica:
PATROCINADOR OFICIAL
Opció 1: 5.000€
Ø Canviar el nom del club per participar a la Federació Catalana amb el nom del
patrocinador, si es considera oportú.
El

nom

de

l'equip

és

diria

“

NOM

DE

L’EMPRESA

VALLBONA

GRANOLLERS” ó similar...
Ø Posar el nom del patrocinador a totes les samarretes dels jugadors/es
federats i escolars de voleibol (25 equips).
Ø Posar el nom del patrocinador a totes les activitats que organitzem cada
any.
Ø Posar una pancarta a totes les activitats que organitzem (la pancarta la
proporciona el patrocinador).
Ø Posar tres pancartes grans al pavelló municipal amb les mides de
2,75x0,95m (les pancartes les proporciona el patrocinador).
Ø Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte.
Ø Crear un torneig a nivell nacional o local amb el nom del patrocinador.
Ø Posar el nom del patrocinador a la WEB i xarxes socials
Ø Una gratuïtat de la temporada a la família de la jugadora que facilita el
patrocini
Ø Altres acords.
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COL·LABORADORS PRINCIPALS
Opció 2: 3.000€
Posar dos pancartes grans al pavelló municipal amb les mides de 2,75X0,95m (
les pancartes les proporciona el patrocinador ).
A totes les activitats organitzades sortiria l'anagrama com a col·laborador
principal.
Posar una pancarta a totes les activitats que organitzem ( la pancarta la
proporciona el patrocinador )
Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte.
Posar el nom del patrocinador a la samarreta del primer equip.
Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte o establiment.
Promoció amb els socis del club segons acord amb el patrocinador.
Fer una activitat esportiva que porti el nom del patrocinador a nivell de
Catalunya.
Una gratuïtat de la temporada a la família de la jugadora que facilita el patrocini
Altres acords.
Opció 3: 1.000€
Posar una pancarta gran al pavelló municipal amb les mides de 2,75X0,95m ( les
pancartes les proporciona el patrocinador ).
A totes les activitats organitzades sortiria l'anagrama com a col·laborador
principal.
Posar una pancarta a totes les activitats que organitzem.
Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte.
Una gratuïtat de la temporada a la família de la jugadora que facilita el patrocini

Opció 4: 500€ ( patrocini d’un equip )
Posar una pancarta al pavelló municipal
amb les mides de 2,75X0,95m ( les
pancartes les proporciona el patrocinador ).
Posar l’anagrama a les samarretes de l’equip que patrocini.
Descompte de 250€ a la família de la jugadora que facilita el patrocini
OSERVACIONS: En les 4 opcions el patrocinador pot facilitar productes o
obsequis per repartir als participants dels diferents esdeveniments que
organitzem i el club posarà propaganda a la nostra WEB del patrocinador.

Es podrien buscar altres formes de col·laboració segons acords
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Si voleu posar el nom de l’empresa a la samarreta recorda :

360 partits per
temporada als
pavellons de
Granollers

360 partits per
temporada als
pavellons de
Catalunya i
Espanya
20.000
espectadors per
temporada a
Granollers, Vallès
Oriental, Catalunya
i Espanya
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4. Què, qui, quan i com ho fem ?
La nostra entitat, després de 20 anys treballant per potenciar l’esport a Granollers, vol
desenvolupar cada any nous projectes, que tenen com a objectius :
•

Potenciar les activitats físiques de nois i noies a Granollers i dins l'àmbit
educatiu.

•

Incentivar les activitats per a les noies mitjançant el voleibol.

•

Organitzar esdeveniments on participin escoles de la Comarca i clubs de
Catalunya i Espanya.

•

Potenciar el voleibol a Granollers i comarca.

Dins dels esdeveniments i activitats esportives que organitza la nostra entitat
destaquem:
•

Pla Català d'Esport a l'Escola: fa 9 anys que participem en aquest Pla de la
DGE i aquest any ens han donat un premi de reconeixement per la feina feta.

•

Dinamitzadors: tenim més de 40 dinamitzadors formats pel PCEE. La majoria
són monitors dels nostres equips.

•

Formació de monitors: tots els nostres entrenadors i monitors participen en
un projecte formatiu del club per millorar el nivell tècnic (cursos ajuntament,
Consell Esportiu, CIATES; Federacions i formació de la coordinadora...)

•

Voluntaris amb l'ajuntament: cada any tenim uns 30-40 voluntaris que
col·laboren amb l'ajuntament i la Mitja Marató Granollers-La Garroga

•

L’AEE IES Carles Vallbona: associació creada al curs 06/07 i que està
integrada dintre de l’AE CV, desenvolupa activitats esportives en horari escolar
i extraescolar.

•

Les XXI Jornades Esportives de Primària: activitat destinada a 1000
escolars de 6è de primària de tota la comarca del Vallès Oriental, on han
participat un total de 25 escoles de 12 municipis del Vallès Oriental. Aquestes
jornades han rebut el premi a la Coeducació del Departament d'Educació.

•

Les X Jornades Esportives de Secundària: activitat destinada a 1.300
escolars de primer d’ESO de tota la comarca del Vallès Oriental, on participen
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un total de 22 escoles de 10 municipis diferents. Aquesta activitat l’organitza el
Consell Esportiu amb la col·laboració de l’AE Carles Vallbona i 35
dinamitzadors del centre.
•

Equip màster d'handbol: va ser el millor equip Espanyol classificat a
l’Europeu d'handbol que es va celebrar l'any 2010 a Berga. En aquest equip
van participar jugadors que han jugat a DH com són: Enric Masip, Andrei
Chepkin, Josep Mª Masip, Jordi Fernàndez, Jaume Vila, Jose Luis Rodríguez...

•

Conferències per pares i entrenadors: fem al llarg de la temporada 2-3
conferències destinades a pares i entrenadors del BM Granollers, CN
Granollers, AE Carles Vallbona i tots els clubs de Granollers.

•

Cloenda Esportiva del Vallès Oriental: cada any organitzem la cloenda
esportiva de voleibol i bàsquet amb una participació de més de 500 esportistes.

•

Accions per promocionar els valors educatius de l'esport: el club ha fet
uns cartells i una samarreta on fem la difusió dels valors educatius de l'entitat
des de l'any 1997.

•

Promoció del voleibol: és la principal acció de la nostra entitat i podem
destacar el següent:
o

El voleibol a primària: cada any organitzem un pla d’actuació que
pretén assolir uns objectius que afavoreixin la participació de l’esport
femení a Granollers. Aquest projecte pretén organitzar una sèrie
d’entrenaments amb escoles de primària de Granollers durant el curs
escolar. Acabem amb un torneig esportiu de voleibol al mes de maig
que reuneix a més de 150 participants de 8 escoles de Granollers

o

Pequevoley: formem part del programa de la Federació Espanyola de
voleibol.

o

El voleibol escolar: tenim 5 equips en competició escolar: 1 benjamí, 2
alevins, 1 infantil i 1 cadet.

o

Trobades de voleibol: organitzem jornades de vòlei destinades a la
categoria benjamí i aleví.

o

Torneig de voleibol juvenil i cadet: el mes de setembre organitzem un
torneig de voleibol on hi participen 8 equips de Barcelona.
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o

Campus esportiu de voleibol: organitzem un Campus de Tecnificació
en col·laboració amb el Consell Esportiu del Vallès Oriental durant el
mes de juliol.

o

INS d'atenció a la pràctica esportiva de voleibol: el curs 2009/10 es
va signar un conveni, aconseguint que el voleibol estigui en aquest
projecte educatiu.

o

Esport federat de voleibol: aquest any tindrem 4 equips a la màxima
categoria Catalana amb un total de 14 equips federats .

o

Vòlei platja: aquest any promocionarem aquest esport a les nostres
instal·lacions, durant el campus d’estiu.

o

El club a l’escola: participem al programa de l’ajuntament dintre de les
escoles esportives de primària.

o

Aquesta temporada participarem 7 equips a la Copa de Espanya a
Guadalajara i a Valladolid.

5. Activitats més significatives del club
Algunes de les activitats més destacades que fem les trobem resumides a continuació:
5.1. Pla Català d'Esport a l'Escola: al desembre de 2009 ens van donar un premi de
reconeixement en l'acta presidit per la consellera Anna Pruna i el Sr. Josep Lluís
Carod-Rovira a Barcelona.
5.2 . Les Jornades Esportives de primària i de secundària: dues vegades a l'any
reunim a més de 1.200 participants de tota la comarca a les instal·lacions municipals i
presentem un programa molt significatiu. L'objectiu principal és la participació, sense
tenir en compte el nivell inicial de l'alumne i sense diferenciar el sexe ( veure projecte
any 2017 )
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•

En aquestes jornades hi participen un total de 2.600 alumnes de 6è de
primària i 1r d'ESO aproximadament que formen part de les diferents escoles
de la comarca del Vallès Oriental.

•

Aquestes Jornades han estat premiades pel Departament d'Educació de la
Generalitat pels seus valors educatius i innovació pedagògica i ha aconseguit
el Premi Joan Creus atorgat per l’Ajuntament de Granollers com a millor
iniciativa pedagògica.

•

En aquestes jornades els participants fan esport sense tenir en compte la
discriminació per sexe o nivell. Es busca com a finalitat la part integradora de
l’esport. A més, l’objectiu competitiu és secundari, donant-li un caire educatiu i
pedagògic.

•

L'AE Carles Vallbona és l’entitat responsable d’organitzar aquestes jornades.
És una entitat esportiva nascuda en una escola que ha aconseguit
desenvolupar l’esport escolar a Granollers de forma innovadora, amb unes
característiques, que actualment volen implantar a la resta de Catalunya, pel
seu gran èxit aconseguit i els seus resultats.

Es pretenen assolir els següents objectius:
•

Potenciar les activitats físiques a la comarca del Vallès Oriental , dins de l'àmbit
educatiu.

•

Incentivar les activitats per a les noies, ja que són les qui menys activitats
realitzen fora del centre.

•

Dinamitzar la relació i integració entre els centres a través d’activitats
esportives lúdiques.

•

Potenciar els valors de tota forma de convivència i d’intercanvi d’experiències.

•

Modificar els reglaments dels esports per dinamitzar els valors de l’esportivitat.

5.3. Vòlei platja
Aquest any promocionarem el volei platja al centre i al al Campus d’estiu i tindrem
equips participant al Campionat de Catalunya de menors. Aquesta parella en els dos
anys anteriors van quedar campiones de Catalunya.
5.4. Campus d'estiu
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Cada any organitzem un Campus per la promoció del volei i del volei platja. Aquest es
fa durant el mes de juliol i aquest any hem tingut més de 110 participants.

5.5. Beques esportives
L'AE Carles Vallbona durant el curs 2017/18 destinarà 1.500€ a finançar la inscripció
de les activitats esportives extraescolars dels alumnes amb necessitats socioeconòmiques. Aquests alumnes hauran de presentar la documentació necessària que
demani l’ajuntament i es tindrà en compte les millors notes acadèmiques del curs. A
més es donaran 10 beques per bons rendiments acadèmics.
5.6. Projecte Educar en valors
Durant la temporada 17/18 iniciarem un projecte de valors, “ Compromís per un esport
basat en l’esforç “.
Des de l’Associació Carles Vallbona creiem que és necessari, des de qualsevol
activitat esportiva i educativa, que l’esportista integri actituds i valors que l’ajudin a ser
més conscient del seu entorn i li permetin desenvolupar el seu comportament habitual
segons uns principis de solidaritat i tolerància vers els altres, així com de curiositat per
descobrir tot el potencial que qualsevol experiència nova pot aportar. El compromís del
nostre club ha d’impulsar i canalitzar aquesta transformació dels nois i noies a escala
individual i també la seva evolució com a grup.
Per fer això possible, una de les prioritats és aconseguir que totes les persones que
formen el club (pares, directius, tècnics i esportistes) se’l facin seu, que col·laborin
amb les activitats que proposem per desenvolupar els valors educatius de l’esport i en
especial aspectes educatius per fomentar l’esforç inculcant valors com: treball,
responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, compromís, constància, solidaritat,
superació, sacrifici, disciplina.... No menys important és, també, recollir en la mesura
de les nostres possibilitats les seves iniciatives i respondre a les seves propostes i
demandes.
Fruit d’aquest esforç conjunt, de les propostes de les persones que formen el nostre
club i del desig dels responsables de facilitar que es converteixin en una realitat, va
néixer un logo: AE Carles Vallbona “Des de 1997 amb els valors educatius de l’esport“.
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Aquest forma part de la nostra filosofia de promoure l’esport i, prenent diferents
matisos al llarg d’unes quantes temporades, finalment, ha quedat enllestida en la seva
globalitat gràcies, en primer lloc, a uns fonaments consolidats amb el treball de
diferents activitats i, en segon terme, perquè sobre aquests fonaments s’ha aixecat
una estructura amb un denominador comú: la potenciació de l’educació en valors i la
canalització dels diferents àmbits de projecció d’aquests valors tan a escala individual
com grupal. Aquest projecte rep la denominació de:
COMPROMÍS PER UN ESPORT BASAT EN L’ESFORÇ
6. Objectius
Dels objectius que pretenem assolir amb aquesta Associació Esportiva podem
destacar:
•

Aconseguir una formació integral de l’individu, físicament i mentalment.

•

Promocionar l’esport en l’àmbit del municipi de Granollers i de la comarca.

•

Organitzar activitat esportives d’àmbit estatal i nacional.

7. Entitats col·laboradores
Durant la temporada 2017/18 col·laboren les següents entitats:
•

Institut Carles Vallbona

•

AMPA de l’Institut Carles Vallbona

•

Ajuntament de Granollers

•

Consell Esportiu

•

Federació Catalana de Voleibol

8. Millors resultats esportius
•

Equip cadet masculí d’handbol: SUBCAMPIONS DE CATALUNYA a la
temporada 1997/98. Es va jugar la final a Salou i es va perdre als penals
contra l’equip de Tarragona. En aquest equip jugaven dos jugadors que han
estat a la selecció Espanyola ( Cristian Malmagro i Antonio Garcia ).

•

Equip infantil masculí de bàsquet: CAMPIONS DE LA COMARCA ESCOLAR
(curs 02/03). Finalistes de la comarca al curs 04/05 i 05/06 i Campions de la
lliga Comarcal del Maresme del curs 05/06.
1
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•

Equip infantil masculí de futbol sala: CAMPIONS DE GRANOLLERS als
cursos 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, i FINALISTES DE LA COMARCA al curs
04/05. CAMPIONS DE LA LLIGA DEL MARESME (cursos 03/04, 04/05, 05/06
i 07/08).

•

Equip cadet masculí de voleibol CAMPIONS DE CATALUNYA a la
temporada 2016/17 i SETENS d’Espanya.

•

Equip cadet femení de futbol sala: SUBCAMPIONES DE CATALUNYA
ESCOLAR a Tarragona durant la temporada 07/08.

•

Equip infantil femení de voleibol: SUBCAMPIONES DE CATALUNYA
ESCOLAR la temporada 1999/00. TERCERES DE CATALUNYA a la
temporada 2014/15. QUARTES DE CATALUNYA a la temporada 15/16. 5è
lloc a la Copa d’Espanya celebrada a Guadalajara al desembre de 2016 en
categoria infantil femení . SUBCAMPIONES DE CATALUNYA FEDERADES
la temporada 2016/17 i TERCERES D’ESPANYA.

•

Equip cadet femení de voleibol: CAMPIONES COMARCALS I ZONALS I
SUBCAMPIONES DE BARCELONA (cursos 03/04 i 04/05). CAMPIONES DE
CATALUNYA FEDERADES (curs 02/03). CAMPIONES DE LA LLIGA DEL
MARESME (cursos 06/07 i 07/08). CAMPIONES DE LLIGA la temporada
2016/17 i VINTENES D’ESPANYA

•

Equip juvenil femení de voleibol: CAMPIONES DE CATALUNYA ESCOLAR
la temporada 05/06.

•

Equip cadet i juvenil femení de voleibol: CAMPIONES DE CATALUNYA de 2a
Catalana a la temporada 2013/14.

•

Equip sènior femení de voleibol: a la temporada 2007/08 van pujar a 2a
Catalana i, a la temporada 2009/10, van pujar a 1a Catalana quedant
primeres de la fase d'ascens. A la temporada 2010/11 es van classificar
CAMPIONES DE CATALUNYA i van pujar a 1a nacional.

•

Equip cadet masculí

•

Secció de bàdminton: participació en el Campionat de Catalunya amb
diferents jugadores. La jugadora Irene Macedo va participar al Campionat de
Catalunya de Bàdminton, celebrat a Tarragona el dissabte 6 de maig, i es va
classificar en 6è lloc la temporada 2004/05.

•

Equip d’aeròbic de competició : l’any 2005 i 2006 es va participar en el
Campionat d’Espanya. Al curs 2005/06 es van obtenir els següents resultats
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al Campionat de Catalunya Federat: 1a classificada individual infantil, 3a
classificada grups infantils i 2a individual absoluta. El mateix any es va
participar al Campionat de Catalunya Escolar, vam classificar 5 jugadores per
a la final Nacional d’Aeròbic que es va fer a l’Hospitalet el 20 de maig. Els
resultats van ser un 2n lloc i un 5è lloc.
9. Reconeixements participacions i premis
•

Finalista dels Primers Premis a la Convivència Escolar, “Associació
Esportiva Carles Vallbona“, atorgats pel Departament d’Educació l’any 1998.

•

Participació en la comunicació “Associació Esportiva en un centre de
secundària“ al Congrés de l’Educació Física i l’Esport en edat escolar a la
ciutat de Barcelona celebrat a l’any 1998.

•

Finalista dels Premis a l’Escola Coeducadora “L’esport com a mitjà per a la
diversitat i la coeducació“ atorgat pel Departament d’Ensenyament l’any 1999.

•

Primer premi Premis joventut i valors 2000 “Educar en l’acció“ atorgat per la
Fundació AGRUPACIÓ MÚTUA l’any 2000.

•

Premi Beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics "Joves voluntaris
de l’IES Carles Vallbona" el curs 00/01

•

Premi a l’Esportivitat Joan Creus “a la millor iniciativa pedagògica“ l’any
2003.

•

Participació en els debats Territorials del “Llibre blanc de l’esport a
Catalunya“, celebrat a Les Franqueses a l’any 2003.

•

A l’any 2004 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va
publicar un document dedicat a les experiències d’educació física “La
Convivència en els centre docents d’ensenyament secundari“, on es feia
referència en un article a la nostra entitat com a experiència innovadora en el
camp de la convivència i l’esport escolar.

•

Participació en el projecte “Esport a l’Escola” del Departament d’Esports de la
Generalitat pel curs 2006/07 i 2007/08.

•

Reconeixement per l’Ajuntament de Granollers als Premis Millor esportista de
Granollers 2008, celebrats el 17 d’abril .

•

Ha tingut un representant al Consell Municipal de l’Esport de Granollers des
de l’any 1999 al 2003. Ha estat una de les primeres entitats que hi ha format
part.
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•

Representació a la junta directiva del Consell Esportiu del Vallès Oriental:
el professor Joan Carles Marín és membre de la junta del Consell Esportiu des
de fa més de 12 anys.

•

Reconeixement del Govern Català l'any 2009: al desembre de 2009 l'AEE
IES Carles Vallbona i el coordinador Joan Carles Marín van rebre un
reconeixement del Govern Català per la tasca fet en els últims anys.

•

A l'abril de 2012, 2 professors i 10 alumnes del centre van representar a
Catalunya dintre del “ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS ESCOLARES
PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE “, celebrat a
Burriana i organitzat pel Consejo Superior de Deportes.

•

Reconeixement del Govern Català l'any 2013: al maig de 2013 l'AEE IES
Carles Vallbona i el coordinador Joan Carles Marín van rebre un reconeixement
del Govern Català per la tasca fet en els últims anys.

La Junta
e-mail: aecarlesvallbona@gmail.com
Web: aecarlesvallbona.cat
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