Benvolgudes famílies,
Des de l’AMPA ens hem plantejat oferir l’activitat esportiva de futbol extraescolar d’una manera
diferent a la que hem fet fins ara, amb la possibilitat de participar en la competició escolar. Les
novetats es resumirien en:
•
•
•
•

1 entrenament setmanal de 1h 30 min (dimarts de 16.30h a 18h. )
Els partits locals es jugarien els divendres a les 18h de la tarda a les instal·lacions de
l’escola.
Els partits visitants es jugarien o divendres tarda o dissabte, depenent del dia que cada
escola s’hagi assignat els partits.
Comptem amb la col·laboració de pares de l’escola qualificats en el rol d’entrenador i
delegat d’equip.

Què requereix la participació en una competició escolar?
En primer lloc, un Compromís d’assistència per part de les famílies i un mínim de 10 jugadors per
tal d’afrontar la temporada amb garanties.
Formaríem part de la Lliga Escolar que organitza el CEEB (Consell Escolar Esportiu de Barcelona).
L’Objectiu principal de la competició és la participació, formació i socialització dels nens i nenes a
través de l’esport. L’esport entès com a eina i no com a fi, deixant a un segon pla la competitivitat i
l’afany de victòria.
La Competició té una primera fase que comença el mes d’octubre i finalitza al desembre. Es juga
durant la majoria de setmanes, tot i que es respecten els Ponts i les vacances. La segona fase
comprèn de gener a maig.
Els equips poden ser mixtes (nenes i nens) i han d’estar formats per jugadors amb un sol curs de
diferència. Es competeix en la categoría que correspon als nens de major edat de l’equip.
La competició s’ofereix a nenes i nens de primària. Des de 1r fins a 6è, tot i que es necessitaran un
mínim de participants per tal que es pugui tirar endavant un equip.
El preu de l’activitat és de 24 euros mensuals, que es cobraran trimestralment com es fa
habitualment amb la resta d’extraescolars.
Els nens que vulguin fer l’activitat de futbol però sense competicio podrán fer-ho en el format que
s’ha fet fins ara.
Ens agradaria fer una estimació el màxim d’acurada de les famílies que podrien estar
interessades en participar amb aquest format esportiu, per tal que a l’inici de curs poguem
preveure la possibilitat de formar equips i quines edats tenen els nens interessats.
Les famílies interessades cal que escriviu un email a l’AMPA
ampaescolaboscmontjuic@gmail.com indicant el nom del vostre fill o filla i el curs que
començarà a partir de setembre.
Gràcies i bon estiu!
Comissio d’Extraescolars

