
 
On fem Baskin? 

 
Sala de les calderes (poliesportiu del 

campus universitari de Mundet) 

Pg. Vall d’Hebrón, 171  

 08037 - Barcelona 

 

 
Organitza: 

 
Facultat d’Educació i Servei d‘Esports  

 
 
 
 
 

 
Col·labora: 

 
Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) de la 
Universitat de Barcelona. 

ACELL (Federació Catalana d’Esports per 
a Disminuits Psíquics) 



 
Què és el Baskin? 

 

El baskin es una adaptació del basket 
per a facilitar que puguin jugar junts persones 
amb diferents capacitats.  Aquest esport va néi-
xer el 2001 a Cremona en el marc de l'escola i 
avui és practicat per uns 4.000 escolars i 1.500 
persones fóra de l'escola. El plantejament in-
clusiu d'aquest esport es contraposa a la tradi-
cional pràctica dels esports adaptats, exclusiva-
ment destinats a les persones amb discapaci-
tat. El desenvolupament del Baskin a Itàlia ha 
generat un alt impacte en el procés d'integra-
ció social de les persones amb discapacitat. 
 
 
Què proposa el projecte Baskin Mundet? 
 
           El projecte universitari europeu "Baskin 
at University" va impulsar des del 2013 el repte 
d'impulsar la creació d'un equip de Baskin, en-
tre altres universitats europees, a la Universitat 
de Barcelona (UB). Aquesta experiència va 
obrir la possibilitat als estudiants de la UB de 
practicar un joc inclusiu amb joves amb disca-
pacitat i compartir aquesta experiència amb 
joves d'altres països. Avui, després de l’aturada 
que ha significat la pandèmia del Covid-19, tor-
nem a impulsar aquestes relacions amb el su-
port de l’Associació Baskin.  

Qui som 
 
Aquest projecte està impulsat des de la 
Facultat d’Educació de la Universitat de 
Barcelona, concretament, per professors de 
l’Escola de Treball Social, i el suport de la 
Secció departamental de Didàctica de 
l’Educació Física,  així com estudiants i ex-
estudiants dels graus de la Facultat,  i 
famílies dels jugadors.  

 
Quan juguem al Baskin ? 

 
Horari d’entrenament:  

Dijous de 19:30 h. a 21.00 h. des del 29 de 
setembre i durant tot el curs 2022-23. 
Flexibilitat per incorporar-se a l’equip en el 
moment que es desitgi, especialment al 
començament del 2on semestre. 
  

Com et pots inscriure? 
       

Posa’t en contacte amb nosaltres:  
baskinmundet@gmail.com 

 
Els estudiants de la facultat d’Educació de la 
UB poden convalidar 3 crèdits si  s’apunten 
al Programa d'aprenentatge-servei de la 
Facultat d’Educació 

http://www.ub.edu/educacio/aps 
 

  
 
           En el marc d'aquest projecte, a la 
Universitat de Barcelona vam fundar l'equip 
"Baskin Mundet" a partir del curs 2013-14 
amb el recolzament de la Facultat d'Educació i 
el Servei d'Esports de la Universitat de 
Barcelona. Fins aquest moment, la participa-
ció en aquesta experiència ha aportat un 
aprenentatge significatiu a unes 60 persones 
que han après a relacionar-se de manera més 
horitzontal i pròxima amb persones diverses i 
a ser coparticipants d'una realitat nova: una 
metàfora d'una societat més inclusiva que as-
sumeix la diferència sense complexes i treba-
lla per a que totes les persones disposin de les 
mateixes oportunitats. 

 
 

Per què jugar a Baskin al campus Mundet?  
 

 * Perquè és un esport que integra i inclou a 
les persones amb diferents graus de capacitat. 

 * Perquè es posa en pràctica la capacitat   
d’organització i comunicació, així com la crea-
tivitat i la formació de vincles emocionals 

  * Perquè et permetrà compartir l’experiència 
del Baskin amb altres persones interessades 
en aquest esport, especialment d’Itàlia. 

mailto:baskinmundet@gmail.com

