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                                                                                                Barcelona, 28 de maig de 2010 
 
Benvolguts pares: 
                               Passem a informar-vos de la possibilitat que els vostres fills/es formin part del nostre 
col· lectiu de futbol sala. 
Objectius: 

- Formar equips de 9/10 jugadors-jugadores amb un esperit d’esforç, i ganes de passar-ho bé, 
practicant aquest esport apassionant. 

- Entendre l’esport com un complement que ajudi a aconseguir l’educació integral, potenciant 
valors de joc en equip, compromís i millorar l’autoestima, la disciplina i l’interès 

- Ajudar els pares en el creixement del seu fill/a, compartint aficions i amics en les relacions 
interpersonals pares-fills, amb presència de les famílies en els partits i en tots els actes que 
convoqui l’Associació. 

El preu de les dues hores d’entrenament setmanal i el partit de competició en divendres o dissabte és de 
27’00 € mensuals. 
HORARIS PROVISIONALS D’ENTRENAMENTS FUTBOL SALA TEMPORADA 2010-11* 

 

CATEGORIA ANY NAIXEMENT DIA HORA 
Iniciació (Menudets) 2004-2005 Dimarts i Dijous 17 a 18 
Iniciació (Menuts) 2003 Dilluns i Dimecres  17 a 18 

   Prebenjamí 2002 Dilluns i Dimecres  18 a 19 
Benjamí 2001 Dimarts i Dijous 18 a 19 
Prealeví 2000 Dilluns i Dimecres            19 a 20 
Aleví 1999     Dimarts i Dijous 19 a 20 

Preinfantil 1998 Dilluns i Dimecres  20 a 21  
Infantil femení 1997-99 Dilluns i Dimecres 19 a 20  

Infantil 1997 Dimarts i Dijous  20 a 21    
Cadet Femení 1995-96 Dimarts i Dijous 20 a 21 

Cadet “A” 1995-96 Dilluns i Dimecres 21 a 22 
Cadet Federat 1995-96 Dilluns i dimecres 21 a 22  
Juvenil Federat 1992-94 Dilluns i Dimecres 21 a 22  
Juvenil Ceeb 1992-94 Dimarts i dijous 21 a 22 

Juvenil Femení 1992-94 Dimarts i Dijous 20 a 21 
Sènior Federat 1980 a 91 Dimarts i Dijous 21 a 22 

 
*Aquests horaris poden variar en funció de la demanda i abans d’acabar la temporada assignarem horaris 
definitius i camps d’entrenament, quan l’Ajuntament ens assigni pistes. 
La temporada començarà el 13 de setembre i acabarà el 20 de juny. 
La inscripció cal lliurar-la al despatx de l’Associació o a la Secretaria de l’escola abans del 5 de juny, per 
als jugadors d’aquesta temporada i el dia 5 de o fins a  completar equips per a jugadors/res nous. 
Una vegada començada l’activitat no es podrà donar de baixa. 
 
 
 

 

Nom i cognoms del jugador/a:_______________________________________ 
Data de naixement:_____________  Curs:_____________ 
 
Autoritzo el meu fill/a a jugar a futbol sala la temporada 2010-2011 i a rebre 
mensualment el càrrec de 27’00 € al compte que he autoritzat. 
          Signatura del pare/mare o tutor/a. 
 

 
 
 
 
 
 


