Escola de futbol
Curs 21/22
Adreçada a nens i a nenes de 3 a 13 anys.

Nota Covid19: Caldrà seguir la normativa i recomanacions del SAF de la UAB i de NAISE així com
presentar, degudament complimentada i signada, la declaración responsable en relació a la situación
de pandèmia i els documents que requereixi NAISE per poder pariticpar a les EE.EE. UAB.

Objectius: L’aprenentatge d’hàbits i valors en la disciplina esportiva i millorar la pràctica del futbol per mitjà de
les millors tècniques i cura professional.
Escola coorganitzada amb NAISE Barcelona Football Club.
Els nens i nenes participaran en les activitats de l’Escola de Futbol. Els nens i les nenes que vulguin participar a la
Lliga del Consell Escolar o Campionat de la Federació Catalana jugaran els dissabtes, segons calendari.

GRUPS/NIVELLS
De 3 a 5 anys
Patufets
(2018-2017-2016) (Escola)
De 6 a 7 anys
(2015-2014)

DIES

HORARIS

Pre-benjamí
(Escola)
Pre-benjamí
(LLiga Consell Escolar)

*De 8 a 9 anys
(2013-2012)

*De 10 a 11 anys
(2011-2010)

PLACES

Benjamí
(Escola)

Dimarts

De 17:45

Benjamí
(Lliga Consell Escolar)

i

a

Aleví
(Lliga Federada FCF)

Dijous

18:45 h

Escola
Lliga del Consell
Escolar
Lliga FCF
Mínim: 10 /
Màxim: 14
per grup.

Aleví
(Escola)
Aleví
(Lliga Consell escolar)
Aleví
(Lliga Federada FCF)

De 12 a 13 anys
(2008-2009)

Infantil
(Lliga Consell escolar)

*Es podrá valorar si algún grup pot participar a la Federació Catalana de Futbol – FCF
Durada del curs:
Del 7/9/21 al 21/6/22

Dies festius 2021/22:
Octubre: 12
Desembre: 23, 28, 30
Gener: 4, 6
Abril: 12,14
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-

Preu de Matrícula A L’ESCOLA

Preu: 90 € (ROBA INCLOSA)

-

Preu de Matrícula A L’ESCOLA AMB LLIGUES

Preu: 190 € (ROBA INCLOSA)

FUTBOL - 7
Preu mensual

Escola*

1. Persones abonades al SAF

25,00 €

Lliga Consell
Escolar**
30,00 €

2. Persones no abonades al SAF

30,00 €

35,00 €

Infantil - Lliga
Consell Escolar**
55,00 €

LLiga
FCF***
40,00 €

60,00 €

45,00 €

Pagament mensual dins els primers 15 dies del mes en curs de setembre a juny ambdós inclosos.
* El preu de la inscripció al grup de l’Escolar inclou els entrenaments, l’assegurança mèdica.
** El preu de la inscripció al grup del la Lliga del Consell Escolar inclou els entrenaments, l’assegurança mèdica
escolar i els partits de competició.
*** El preu de la inscripció al grup del la Lliga de la FCF inclou els entrenaments i partits de competició.
La mutualitat va a càrrec del jugador en el seu Portal del Federat, i la Revisió Mèdic corresponent per poder jugar
la competició un cop inscrit a la FCF.

En el cas d'inscripció de germans/es, aquests preus tindran un 10% de descompte sobre l’inscripció feta,
en cap cas els descomptes s’acumularant per altres conceptes.
Equipaments:
En els preus de l’Escola no inclou l’equipament competició. Els nens i les nenes rebran la motxilla amb
tota l’equipació dins els primers 10 dies iniciada l’Escola (Fa sis anys que treballem amb la mateixa marca
de roba i no farem canvis).
-

Pack de roba Escola (inclós a la matrícula)
Roba entrenament: Dessuadora, Samarreta, Pantalons curs, mitjons llargs i
Motxilla.

-

Pack de roba Consell Escolar i Federats a la FCF (inclós a la matrícula)
Roba de passeig: Xandall, Polo i Bermuda
Roba de partits: Samarreta, Pantalons curs i mitjons llargs.
Roba entrenament: Dessuadora, Samarreta, Pantalons curs i mitjons llargs.
Motxilla.
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Consideracions generals:
Lloc de recollida de nens/es: porta d'accés al poliesportiu del SAF a les 17.30 h.

Criteri de formació de grups: Els grups es faran respectant l’edat madurativa dels nostres alumnes.
Considerem un hàbit necessari i imprescindible que els/les alumnes es dutxin i/o es canviïn de roba al
final de l'entrenament. D'aquesta manera potenciem valors prou importants com la higiene personal, el
comportament als vestidors, la prevenció de malalties i la responsabilitat del seu propi material d'higiene
personal.
Recomanacions per a pares/mares/acompanyants: sortir de l'espai visual del nen o la nena per no fer-los
perdre l'atenció necessària.

