


Vine a l´Escoleta del CFIgualada (17/18)

Apreciades Famílies:
El nen o nena, quan és petit, ha de provar diferents esports, gaudir de cadascun d’ells, i posteriorment decidir si en volen seguir algun a 

nivell més competitiu.

Mens sana in corpore sano, expressa l’aspiració d’un esperit equilibrat en un cos equilibrat. Per tant hem de cercar més l’esport com un

equilibri entre el gaudir i la salut. No portar-lo a límits que res aportin de bo ni a la salut física ni al gaudir com a persones.

El CFIgualada vol que els nens i nenes de l´escoleta s’ho passin bé, que comencin a entendre que a l’esport d’equip hi ha una part

individual, però que el Conjunt (Equip) es la base de l’èxit.

Allà comencen a tenir contacte amb entrenadors / formadors, i a conèixer les conductes positives que el futbol els pot aportar:Allà comencen a tenir contacte amb entrenadors / formadors, i a conèixer les conductes positives que el futbol els pot aportar:

Respecta a tota persona vinculada al club i al futbol: valors

Puntualitat i disciplina d’equip: Responsabilitat
Cuidar higiene personal i hàbits saludables: Hàbits positius
Voler aprendre i voler ser cada vegada millor: Ambició ( paraula important i positiva; res a veure amb cops de colzes a l’altre)

Voler el millor pel nostre Equip i pel Club: Compromís
Es per això, que sota les Ordres del Jordi Bisbal i tot el seu equip, els més menuts aprenen els conceptes bàsics del futbol i el hàbits de

conducta positiva.

Aquest any continuarem fent les ja tradicionals trobades mensuals ( 1 al mes), per tal de gaudir de les evolucions les vostres fills i filles, i

passar unes matinades agradables entre amics.

Es nens i nenes de l´escoleta lluiran la roba de Partit com els més grans; una camiseta que ,de ben segur ,els farà il·lusió i que els serà

de gran record.

Sort i encert a Tots i Totes, en la nova temporada que comença.
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1.- Informació Escoleta 2017-2018

HORARIS
Els entrenaments de l’escoleta esportiva es realitzen els dimarts (camp 2) i dijous (camp 1) de 17:30 a 18:30. Des del mes d’octubre fins al 

mes de juny inclosos.

INSTAL·LACIONS
Camp Municipal de futbol de Les Comes (gespa nova temporada 2015-2016)

EDATS
L’Escoleta va dirigida a nens/es nascuts/des entre els anys 2006 i 2013. Categories: 

- Debutants : anys 2012 i 2013- Debutants : anys 2012 i 2013

- Pre-benjamí : anys 2010 i 2011

- Benjamins : anys 2008 i 2009

- Alevins : anys 2006 i 2007

INICI ENTRENAMENTS
Dimarts 3 d’octubre de 2017

INSCRIPCIÓ 
- Inscripció adjunta

- Certificat mèdic esportiu (Assistencial Anoia 30€ si ets jugador de l’escoleta. Vàlid per dues temporades)

- Comanda roba

- Autorització de rebuts SEPA

�S’ha d’entregar tot junt a una de les dues opcions:

- Oficines del C.F. Igualada;  Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres de 18:00 h. a 20:30 h. (93 803 23 81)

- Per correu electrònic a : info@cfigualada.cat

ENTRENADORS
Tots ells/es actuals entrenadors/es del Club de Futbol Igualada

E-MAIL
Serà el mitjà de comunicació habitual del Club
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2.- Full d’inscripció
Per tal d’inscriure el nen o nena al CFIgualada (Escoleta), us preguem ompliu el següent formulari, amb les dades que es sol·liciten.

La informació proporcionada, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades, sols serà utilitzada a nivell intern del Club pels tràmits que s’esdevinguin  

objecte de la inscripció.



Vine a l´Escoleta del CFIgualada
3.- La Roba del CFIgualada “Escoleta”

Roba que s’utilitzarà per Entrenaments i Activitats Setmanal: 
Aquesta roba, que porta el nom del nen o nena,  serà propietat del propi nen o nena.

Així en els entrenaments cada nen ja portarà el nom, i a la vegada la imatge de pertinença a una entitat.

Per a facilitat el poder comprar la roba més fàcilment us presentem els diferents tallatges en el dibuix 

adjunt.

S’ha d’indicar el nom i el número desitjat.
Sempre podreu anar a la Oficina , als horaris que és comunicaran oportunament per fer les probes “in-

situ” 

Preu de Camiseta partit + pantalon + mitjons: 45 euros
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4.- Les Quotes
Les quotes son l’ajut que les famílies del CFIgualada aporten al Club per tal de que es pugui desenvolupar la formació esportiva y humana adient de

TOTS els jugadors i jugadores, des de l´escoleta als primers equips.

El pagament de les quotes dona dret a:

Ser Soci del CFIgualada ( Pare, Mare i Jugador/ra)

Participar en els entrenaments i en les activitats de cap de setmana mensuals

Ser format en el desenvolupament del futbol, tant en tècnica individual com d’equip, d'acord a la planificació adient per a l´escoleta.

Gaudir dels serveis que el CFIgualada aporta suplementàriament de fisioterapeuta, preparació física , preparació específica de porters...

Les famílies i jugadors/res es comprometen amb la seva pertinença al CFIgualada, gaudir al màxim de l’esport del futbol, a voler guanyar però saber

perdre, i a respectar als màxim als valors #BLAUS:perdre, i a respectar als màxim als valors #BLAUS:
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5.- Reunions Famílies Escoleta

En els propers dies us informarem de la reunió que es durà a terme el mes d’octubre per tal de conèixer la 

planificació anual, així com als diferents entrenadors / formadors.


