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A.E. LES CORTS UBAE 

INFORMACIÓ GENERAL FUTBOL SALA 2019-2020 
 

 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:  

 
ACTIVITAT: 

- L’activitat de Futbol Sala és una activitat adreçada per nens i nenes amants d’aquest 

esport, disposats a aprendre, evolucionar i passar-ho bé, independentment del seu 
nivell. 

- És molt important que al nen o nena li agradi l’activitat que està realitzant, en cas 
contrari  podem perjudicar a ell i a la resta del grup. 

- Quan apunteu al vostre fill/a a l’Associació Esportiva Les Corts Ubae, accepteu les 
condicions generals i especifiques: Roba, mensualitat, compromís... 

 

IDENTITAT: 
- Per tal de garantir la identitat de la nostra entitat i per tal de fer que els nens i nenes es 

sentin part d’aquesta i del col·lectiu i/o equip, és obligatori utilitzar la roba del club per 
realitzar els entrenaments i per disputar els partits (en cas de que el nen o nena 

competeixi). Per això a principi de temporada haureu de passar per la seu del club per 

comprar el material necessari. 
- La roba d’entrenament i partits és obligatòria. En cas de no venir amb la roba adequada 

a qualsevol de les dues activitats (entrenament o partit)  de forma reiterada, no és 
podrà participar en aquestes. 

- Tot i ser el darrer any les samarretes blanques difícilment canviaran. 

- Els equips de l’Associació Esportiva Les Corts, a diferència dels equips de les escoles, 
estan formats per nenes i nenes de diferents procedències: diferents barris de 

Barcelona, diferents escoles. La repartició dels jugadors entre els diferents equips de 
cada categoria, es realitza seguint els criteris d’antiguitat, procedència, inscripcions, 

amistats... però no sempre podem atendre a totes les necessitats. 
 

PLUJA: 

- Les nostres instal·lacions disposen de pistes descobertes, per això i per tal de garantir 
la seguretat dels participants, en cas de pluja, l'activitat no es realitzarà. 

- Si en el moment de l’entrenament no plou, però ha plogut durant el dia i la pista està 
mullada, no podrem realitzar l’activitat. 

- Els dies de pluja que no és pugui entrenar, els entrenadors aniran a buscar a tots els 

nens i nenes que tinguin contractat el servei de recollida. La recollida dels nens i nenes 
els dies de pluja és farà a la instal·lació on entrenen habitualment.  Tingueu en compte, 

que si l’activitat no es realitza ,els nens i nenes esperaran a que els vinguin a recollir 
sense fer cap activitat alternativa. 

- En cas de dubte, de si hi ha entrenament o no, esperarem a les 16:00 hores per 
comunicar-nos amb el nostre entrenador, que serà l’encarregat d’informar-nos. Us 

demanem que truqueu al vostre entrenador  i no a la seu del club per no col·lapsar la 

secretaria. 
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COMUNICACIÓ:  

- Grup de WhatsApp: Per agilitzar la comunicació, el primer dia, els entrenadors us 
donaran una autorització per si voleu formar part del grup i els telèfons que vulgueu 

incloure per entrar al grup per rebre la informació. 
- Aquest grup només es farà servir per què el Club o els entrenadores us puguin fer 

arribar informació.   

- En cas de faltar a un entrenament o partit és a l’entrenador la persona a qui hem 
d’avisar, a través d’un missatge o WhatsApp privat. Eviteu col·lapsar els grups. També 

parlarem amb ell per preguntar qualsevol dubte de l’activitat de Futbol Sala (pluja, 
actitud, partits, etc..).  

- En cas que necessiteu parlar amb la direcció del club no dubteu en passar per la seu del 

club i demanar-ho. 
 

RECOLLIDA I ENTREGA: 
- Podeu contractar el servei de recollida a les 17:00 hores de les escoles Santa Teresa, 

Iataca i Duran i Bas. El servei de recollida es fa efectiu la setmana posterior a l’entrega 
de la sol·licitud. 

- El primer dia l’entrenador us donarà el full on podreu indicar les persones que poden 

recollir el menor. Cal retornar el full el següent entrenament. 
- En cas de no venir a recollir el menor una de les persones indicades, s’haurà de 

comunicar al entrenador i fer arribar una foto del DNI de la personà que vindrà a 
buscar el menor. 

- Per que el vostre fill/a pugui marxar sol/a de l’activitat, haureu d’entregar una 

autorització signada, que us farà arribar l’entrenador/a el primer dia d’activitat. 
 

ADMINISTRACIÓ: 
- La quota es passa mensualment, per això en cas de baixa ho heu de notificar abans del 

dia 20 del mes en curs. En cas de notificar-ho més tard no retornarem la mensualitat. 

- Per tal de passar a buscar els nens  de l’Escola Itaca, Santa Teresa i Duran Bas, que 

entrenen a primera hora (17:30), és imprescindible tenir omplert el full d’autorització. 
- L’entitat es reserva el dret de modificar els horaris per motius de pista o millora del 

grup. 
 
GRUPS D’INICIACIÓ TRAVESSERA DE LES CORTS: 

- L’activitat d’iniciació comença a les 17.30. El lloc per deixar i recollir als nens i nenes és 

la porta de la pista poliesportiva. El monitor , abans de les 17.30h,  només és farà 
responsable dels nens i nenes que tenen contractat el servei de recollida. 

- El servei de recollida es fa efectiu la setmana posterior a l’entrega de la sol·licitud. 
 
INSTAL·LACIONS: 

- Al CEIP Les Corts, per normativa de l'escola, els pares no poden entrar durant els 
entrenaments. 

- Els bancs del complex esportiu municipal de les Corts, només es podran utilitzar els dies 
de partit. 

 
AIGUA: 

- Per una qüestió d’higiene, cada esportista haurà de portar el seu botellin o ampolla 

d’aigua tant als entrenaments com als partits. 
 
COMPROMÍS: 

- L’Associació Esportiva Les Corts considera l’esport escolar com una eina única per 

transmetre tot una sèrie de valors als infants. Un dels valors importants per nosaltres, 

es el compromís. Som conscients de que compaginar totes les activitats és una tasca 
complicada, però entre tots hem d’intentar, que els nens prenguin consciència i 

responsabilitat de l’activitat que estan realitzant. 
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- En cas de faltar a un entrenament o partit és a l’entrenador la persona a qui hem 

d’avisar. També parlarem amb ell per preguntar qualsevol dubte de l’activitat de Futbol 

Sala (pluja, actitud, partits, etc..). En cas que necessiteu parlar amb la direcció del club 
no dubteu en passar per la seu del club i demanar-ho. 

 
 

COMPETICIO ESCOLAR: 

- Els nens del 2014, no faran cap competició.  

- Els equips de petits (nascuts al 2012-2013), no competeixen i faran una trobada/partit  

al finalitzar cada un dels trimestres. 
- Els nascuts al 2011 no iniciaran la competició fins a la segona fase (mes de gener). 

- L’horari dels partits es notificarà juntament amb el calendari. 
- El calendari de competició coincideix amb el calendari escolar respectant festius i ponts. 

- Per poder jugar la lliga del Consell Escolar, els que sou nous o no heu competit mai, 

necessitarem:  una fotografia que els hi farà els entrenadors durant l’entrenament i el 
número del CAT-SALUT. 

- Els partits poden ser divendres a la tarda o dissabte al matí.  
- El club us deixa la samarreta per competir i a final de temporada heu de retornar-la. Un 

parell de setmanes abans de l’inici de la competició repartirem calendaris i samarreta. 
El pantaló, com la resta de roba,  s’ha de comprar a les nostres oficines.  

- Els dies de partit anirem amb el xandall (jaqueta verda i pantalons negres) i samarreta 

blanca a sota. No es pot anar canviat als partits. Ens canviarem per disputar el partit  
un cop arribem tots a la instal·lació. Per estar a la banqueta portarem la dessuadora 

blava. 
- Intenteu trucar sempre a l’entrenador en cas de tenir qualsevol dubte, horari, pluja, 

canvi, etc.. 

- En cas de pluja no heu d'anar als partits. 
 
 
ROBA D’ENTRENAMENT I COMPETICIONS: 

Dessuadora blava  20,80 (ENTRENAMENT) 
Samarreta Blanca  5.00 (ENTRENAMENT) 
 
Jaqueta Verda  20,80 (PARTIT) 
Pantaló Negre                 16,00 (PARTIT) 
Pantaló curt negre:  9,00 (PARTIT) 
Mitgetes Verdes              5,00 (PARTIT) 

 
CONTACTE: 

- Secretaria del club 934392704 

- Correu electrònic del club: aelescorts@ubae.cat 

- Coordinador de Futbol Sala:  Miquel Escalona 657729851 

- Correu electrònic de Futbol Sala: futbolsala@aelescorts.cat 


