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Neix Basketball is education, un 
innovador concepte educatiu a l’entorn 

dels valors del bàsquet 

 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Baloncesto Colegial 

presenten Basketball is education, un innovador concepte global 

educatiu i formatiu que té com a objectiu fomentar els valors del 

bàsquet entre la comunitat escolar. 

 

• Basketball is education és un concepte únic que vol afavorir a les 

escoles, en els estudiants i en tot l’entorn escolar actituds tan 

importants com el sentit de pertinença, responsabilitat, 

compatibilitat amb els estudis i lideratge. 

 

• Aquest nou programa educatiu arrancarà al febrer amb l’inici de la 

Copa Colegial 2016 & Bifrutas, el torneig de bàsquet escolar més 

important d’Europa, que aquest any celebra el desè aniversari. 

 

• Durant el curs escolar, més de 170 escoles de 10 ciutats d’Espanya 

acolliran més de 350 partits de bàsquet i altres activitats 

complementàries i formatives, com ara All Star Colegial, 

PequeCopa Colegial, Premi al Millor Jugador Estudiant, Quintet de 

Valors, Club de Voluntaris, rànquing de valors en els partits, entre 

d’altres.  

 

Madrid, 21 de gener de 2016. L’emblemàtic poliesportiu de l’escola Maravillas 
La Salle de Madrid s’ha convertit avui en l’epicentre de la festa del bàsquet amb 
la presentació de Basketball is education, un innovador programa educatiu 
impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Baloncesto Colegial dirigit a 
la comunitat escolar per fomentar els valors de l’esport del bàsquet. 
 
Han estat presents en aquest acte Alberto López, president de la Fundación 
Baloncesto Colegial; Xavier Bertolín, director de l’Àrea d’Acció Comercial i 
Educativa de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Juan Alberto Pérez, director 
del Colegio La Salle Nuestra Señora de las Maravillas. També hi han anat 



 

jugadors col·legials i la llegenda del bàsquet Joe Arlauckas, en qualitat 
d’exjugador col·legial i universitari i com a convidat d’honor. 
 
Amb Basketball is education, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación 

Baloncesto Colegial uneixen esforços per portar el bàsquet al lloc on es va 
crear, una escola, per recuperar-ne l’essència més pura i per fomentar a les 
escoles, en els estudiants i en tot l’entorn escolar valors tan importants com el 
sentit de pertinença, responsabilitat, compatibilitat amb els estudis i 

lideratge. 
 
El punt de partida d’aquest nou programa educatiu serà la Copa Colegial 2016 

& Bifrutas, que aquest any celebra la desena edició i que està considerada 
com la competició escolar de bàsquet més important d’Europa. 
 
Durant el torneig, es faran més de 350 partits en més de 170 escoles de 
Madrid, Barcelona, Saragossa, València, Sevilla, Màlaga, Tarragona, 

Valladolid, Vitòria i la Corunya. 
 
A més del campionat, durant tot el curs escolar Basketball is education  
participarà en altres activitats i iniciatives com ara All-Star Colegial, 
PequeCopa Colegial, Premi al Millor Jugador Estudiant, Quintet de Valors, Club 
de Voluntaris, rànquing de valors en els partits, trobades formatives, xerrades i 
conferències, entre d’altres.  

 
eduCaixa, un món d’activitats educatives 

 
Basketball is education i la Copa Colegial s’emmarquen dins d’eduCaixa 
(www.educaixa.com), programa educatiu de l’Obra Social ”la Caixa” que posa a 
disposició de les escoles de tot Espanya recursos pedagògics innovadors, 
pràctics i de fàcil accés, amb propostes educatives pensades per despertar 
habilitats emprenedores, potenciar vocacions científiques, divulgar l’art i la 
cultura i també promoure el creixement personal fomentant hàbits saludables, 
educació emocional i en valors, i la sensibilització social. El 2015, eduCaixa va 
arribar a 2,3 milions d’alumnes i a 8.887 escoles. 
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