
                              
Barcelona, 25 de maig de 2015 

 
Benvolguda família: 
                               Passem a informar-vos de la possibilitat que els vostres fills/es formin part del nostre 
col·lectiu de futbol sala, amb més de trenta anys d’experiència i èxits en competicions escolars i federats, 
tant masculí com femení. Som un referent del futbol sala a Barcelona per professionalitat i rendiment 
dels nostres esportistes.  
Objectius: 

 Formar equips de 10/11 jugadors-jugadores en escolar i 12/14 jugadors en federats, amb un 
esperit d’esforç i ganes de passar-ho bé, practicant aquest esport apassionant amb una bona 
programació i mètode de reforç positiu per part dels nostres entrenadors titulats i majors d’edat. 

 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 
43’00 € mensuals de setembre a juny, com a conseqüència de l’adaptació a la normativa laboral i fiscal. 
 
HORARIS PROVISIONALS D’ENTRENAMENTS FUTBOL SALA TEMPORADA 2015-16* 

 

CATEGORIA ANY NAIXEMENT DIA HORA 

Iniciació (Menudets P5) 2010 dimarts i dijous 17:00 a 18:10 

Iniciació (Menudets 1r.)  2009 dimarts i dijous 17’00 a 18’10 

Iniciació (Menuts 2n.) 2008 dilluns i dimecres  17:00 a 18:10 

 Prebenjamí “A” 2007 dilluns i dimecres 17:00 a 18:10 

Benjamí “A” 2006 dilluns i dimecres 18:00 a 19:05 

Benjamí “B” 2006 dimarts i dijous 18:00 a 19:05 

Prealeví “A” 2005 dimarts i dijous  18:00 a 19:05 

Aleví “A” 2004 dilluns i dimecres  18:00 a 19’05 

Aleví femení 2004-2006 Dimarts i dijous 18:00 a 19:05 

Aleví federat 2004-2005     dimarts i dijous 19:00 a 20:00 

Infantil Femení 2002-2003 dimarts i dijous 19:00 a 20:00 

Preinfantil “A” 2003 dilluns i dimecres  19:00 a 20:00  

Infantil “A” 2002 dimarts i dijous 19’00 a 20’00 

Infantil federat 2002-2003 dilluns i dimecres 19:00 a 20’00 

Cadet Femení 2000-2001 dimarts i dijous  20:00 a 21:00  

Cadet “A” 2000 dilluns i dimecres 19:00 a 20:00 

Cadet “B” 2001 dilluns i dimecres  20:00 a 21:00    

Cadet Federat 2000-2001 dilluns i dimecres 21:00 a 22:00 

Juvenil femení 1996-1999 dimarts i dijous  20:00 a 21:00 

Juvenil  Escolar “A” 1997-1999 dimarts i dijous 21:00 a 22’00 

Juvenil Federat “A” 1997-1999 dilluns i dimecres 21:00 a 22:00 

Juvenil  Federat “B” 1997-1999 dimarts i dijous 21:00 a 22’00 

Sènior femení 1985-1997 dimecres i divendres 21 a 22 - 20:00 a 21:00 

Sènior B 1980-1996 dilluns i divendres 21’00 a 22’00 

Sènior A 1983-1996 dimarts i dijous 21’00 a 22’00 

 

*Aquests horaris poden variar en funció de la demanda i abans d’acabar la temporada assignarem horaris definitius 

i camps d’entrenament. Atents a la nostra pàgina Web on sortiran els horaris definitius.  

La temporada començarà el 14 de setembre i acabarà el 18 de juny. 

La inscripció cal lliurar-la al despatx de l’Associació abans del 31 de maig, per als jugadors d’aquesta temporada i 

a partir del dia 31 de maig 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 que farà en 2015/16:_______________ 

E-mail:___________________________________   Escola: __________________________ 

 

Autoritzo el meu fill/a a jugar a futbol sala la temporada 2015-2016 i a rebre 

mensualment el càrrec de 43’00 € al compte que he autoritzat o autoritzaré . 

          Signatura del pare/mare o tutor/a. 

 

 

 


