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ESCOLA DE FUTBOL
TEMPORADA 2021 - 2022

Escola Poeta Foix

Més informació sobre el tipus d’entrenament que es durà a terme amb cada grup a artossportsclub.com/escola-de-futbol.

GRUP ANY NAIX. DIES HORARI PREU MENSUAL MATRÍCULA

Iniciació 2015 i 2014 Dilluns i/o dimecres 17:30 h - 18:30 h
1 dia: 35 €

2 dies: 40 €
20 ¤

Prebenjamí i 
Benjamí

2013 i 2012 Dimarts i dijous 17:30 h - 18:30 h 
2 dies 

+ partit: 55 €
20 ¤

Prealeví i  
Aleví

2011 i 2010 Dilluns i dimecres 18:30 h - 19:30 h 
2 dies 

+ partit: 55 €
20 ¤

PREUS I HORARIS

FILOSOFIA D’ENSENYAMENT

A CET10 som pioners en valorar l’esport com a eina educativa. 
Seguim un model pedagògic propi amb programacions 
unificades i organitzades que descriuen l’itinerari de l’alumne 
i amb l’objectiu d’aprenentatge continu tant en valors com en 
habilitats esportives.

Fomentem el respecte a les regles, els companys/es i els 
adversaris/es.

Treballem les condicions físiques necessàries per a la pràctica 
del futbol, començant per les habilitats motrius bàsiques en els 
petits i avançant cap a habilitats motrius més específiques a 
mida que els jugadors van creixent.

Traslladem els coneixements específics per a cada nivell, amb 
grups segmentats per edats i amb entrenadors especialitzats.

METODOLOGIA I ETAPES

Seguim la metodologia Smartfutsal, avalada per la Federació 
Catalana de Futbol i que cerca que els jugadors siguin competents 
a l’hora d’entendre la situació de joc a través d’experiències 
que relacionen els aprenentatges pràctics i els cognitius. 

COMPETICIÓ
El grup d’Iniciació juga un partit de caire amistós al mes.

A partir de la categoria Prebenjamí, es disputen partits de 
competició cada divendres o dissabte.

PORTES
OBERTES

DEL 13 AL 17 DE
SETEMBRE

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 30 de juny del 2022.

> Preus amb el 21% d’IVA inclòs.

CALENDARI
El calendari de l’activitat és de l’1 d’octubre  
del 2021 al 21 de juny del 2022. 

  
Els dies festius no s’impartiran classes, seguint el calendari escolar.

Els períodes de vacances són:

> Vacances de Nadal:
Del dimecres 24 de desembre del 2021 al dijous 6 de gener del 
2022 (inclosos).

> Setmana Santa:
Del dissabte del 10 al 18 d’abril del 2022 (inclosos).

La durada de l’activitat és de 10 mesos.

INSCRIPCIÓ
Online a artossportsclub.com 
A partir del 13 de setembre de 2021.

PORTES OBERTES
Del 13 al 17 de setembre de 2021.  
Sol·licita dia i hora a futbol@artossportsclub.com


