
FILOSOFIA D’ENSENYAMENT
A CET10 som pioners en valorar l’esport com a eina educativa. Seguim un model pedagògic propi, un recull de programacions 
unificades i organitzades que descriuen l’itinerari de l’alumne. 

Creem jugadors que respecten les regles, els companys/es i els adversaris.

Millorem les condicions físiques necessàries per a la pràctica del futbol treballant habilitats motrius bàsiques i 
coordinatives en els petits, que més endavant posaran en pràctica en les habilitats motrius específiques.

De la mà de l’equip tècnic, el nostre objectiu és augmentar el nivell de coneixement de l’esport.

Oferim coneixements per a cada nivell, amb grups segmentats segons edats i amb entrenadors especialitzats.

Oferim una escola exigent i amb valors on els jugadors gaudeixen d’aquest esport apassionant alhora que aprenen.

ETAPES I METODOLOGIA
Grup d’ESCOLA: Nascuts entre 2014 - 2012
Etapa enfocada al descobriment del futbol. Circuits psicomotrius, jocs adaptats i relacionats amb el futbol. A mesura que 
avancem, els jocs es compliquen i requereixen certes habilitats tècniques. 1 dia a la setmana.

Grup d’INICIACIÓ I:  Nascuts en 2011
Etapa on ens iniciarem en tots els conceptes tècnics. La pilota és la protagonista de tots els entrenaments. Ens enriquirem de 
gestos i moviments tècnics que utilitzarem en properes etapes. 1 o 2 dies a la setmana.

Grup d’INICIACIÓ II:  Nascuts en 2010
Etapa molt similar a l’anterior, on incrementem el ritme de partits per preparar-nos per l’etapa de competició. 1 o 2 dies a la 
setmana.

Grup de PRE-BENJAMÍ / BENJAMÍ: Nascuts en 2009-2008
Etapa on comença la competició. Enriquim als jugadors de conceptes tàctics per poder superar les dificultats que ens proposa el 
rival, sense deixar de banda la importància del treball tècnic individual. 2 dies a la setmana i competició els divendres.

Grup de PRE-ALEVÍ / ALEVÍ: Nascuts en 2007-2006
Etapa on pren importància el perfeccionament de tots els conceptes tècnics apressos anteriorment. Gran volum de conceptes 
tàctics que ens permetran evolucionar i conèixer altres punts d’aquest esport. 2 dies a la setmana i competició els divendres.

Grup d’INFANTIL:  Nascuts en 2005-2004
Etapa on la importància la té la presa de decisions. Plantegem situacions que ens trobarem en els partits i quina és la millor 
manera de solucionar-les. Enriquir als jugadors en aquestes situacions els farà créixer exponencialment. 2 dies a la setmana i 
competició els divendres.

Grup de CADET: Nascuts en 2003-2002
Etapa on la preparació física comença a prendre importància. De la mà dels nostres tècnics, aprofita per posar-te a punt en aquest 
apartat i acaba de perfeccionar els conceptes tècnics i tàctics treballats. 2 dies a la setmana i competició els divendres.

Grup de JUVENILS: Nascuts en 2001-1999
Etapa final de la nostra escola. Aprofita per treure el millor de tu mateix en tots els àmbits treballats anteriorment. En aquesta 
etapa, t’exigirem el màxim i la competició serà el millor aliat per arribar al teu cim. 2 dies a la setmana i competició els divendres.

COMPETICIÓ
Els grups d’Escola, Iniciació 1 i Iniciació 2, juguen un partit de caràcter amistós al mes. A partir de la categoria Pre-Benjamí, es 
disputen partits de competició cada divendres o dissabte.

CALENDARI
El calendari de l’activitat és Del dilluns 4 de setembre del 2017 al divendres 29 de juny del 2018 
Els dies festius no s’impartiran classes, seguint calendari escolar.

Escola de Futbol
Temporada 2017-2018
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Els períodes de vacances són:

• Vacances de Nadal: Del 23 de desembre del 2017 al 8 de gener del 2018.
• Setmana Santa: Del 24 de març al 2 d’abril del 2018.

La duració de l’activitat és de 10 mesos.

INSCRIPCIONS
Dates d’inscripció:

• Del 29 de maig a l’11 de juny període preferent per cursetistes inscrits a l’Escola de futbol actualment i per fills/es de socis/es.
• A partir del 15 de juny del 2017 inscripcions obertes per a tothom.

On
• A la recepció del club de 9 a 21h.

Per formalitzar la inscripció cal:

• Fotocòpia del DNI del nen/a i/o pare/mare/tutor.
• Donar informació de les dades personals: telèfon, mail, adreça.
• Signar el full d’inscripció.
• Donar número de les dades bancàries i signar el mandat.
• Signar el full de normativa.
• Abonar l’import de la inscripció (20€).
• El pagament del 1r rebut es farà per domiciliació bancària l’1 de setembre del 2017.
• La inscripció a l’Escola de Futbol comporta la compra de l’equipació de futbol, amb el nombre de peces mínim que s’hagi 

establert.

Altres
• La plaça quedarà formalitzada en el moment que s’entregui tota la documentació i s’aboni l’import de la inscripció.
• No es farà la devolució de l’import de la inscripció en cas de donar-se de baixa de l’escola i/o decidir no començar l’escola.
• En cas de no renovar, cal comunicar-ho a recepció abans del dia 20 de l’últim mes en curs.
• Per la realització de l’activitat caldrà que hi hagi un mínim d’inscrits determinat pel centre segons el grup.
• Els preus són vàlids fins al 31 de desembre del 2017.
• Preus amb el 10% d’IVA inclòs.
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GRUP ANY NAIXEMENT DIES HORARIS PLACES  OBSERVACIONS    PREU MENSUAL MATRÍCULA   

Escola 2014 - 2012
Dilluns 17:15 - 18:15 15 1h/set. 49€ 20€

Dimecres 17:15 - 18:15 15 1h/set. 49€ 20€

Iniciació 1 2011

Dimarts 17:15 - 18:15 5 1h/set. 49€ 20€

Dimarts i Dijous 17:15 - 18:15 10 2h/set. 62€ 20€

Dijous 17:15 - 18:15 5 1h/set. 49€ 20€

Iniciació 2 2010

Dimarts 17:15 - 18:15 5 1h/set. 49€ 20€

Dimarts i Dijous 17:15 - 18:15 10 2h/set. 62€ 20€

Dijous 17:15 - 18:15 5 1h/set. 49€ 20€

Pre-Benjamí 2009 Dilluns - Dimecres 17:15 - 18:15 12 2h/set. 65€ 20€

Benjamí “A”
2008

Dimarts - Dijous 18:15 - 19:15 12 2h/set. 65€ 20€

Benjamí “B” Dimarts - Dijous 18:15 - 19:15 12 2h/set. 65€ 20€

Pre-Aleví “A”
2007

Dilluns - Dimecres 18:15 - 19:15 12 2h/set. 65€ 20€

Pre-Aleví “B” Dilluns - Dimecres 18:15 - 19:15 12 2h/set. 65€ 20€

Aleví 2006 Dilluns - Dimecres 19:15 - 20:30 12 2,5h/set. 69€ 20€

Infantil 2005-2004 Dilluns - Dimecres 19:15 - 20:30 12 2,5h/set. 69€ 20€

Cadet 2003-2002 Dimarts - Dijous 19:15 - 20:30 12 2,5h/set. 69€ 20€

Juvenil 2001-1999 Dimarts - Dijous 19:15 - 20:30 12 2,5h/set. 69€ 20€

HORARIS


