
 

LLIGA DE FUTBOL SALA I/O BÀSQUET MIXTE PER FAMÍLIES  I 

PERSONAL  DE L’ESCOLA PERE IV 

 

Des de CET10 i amb la col·laboració de l’escola volem informar-vos que iniciem el període d’inscripció per 

participar a la primera lliga de futbol sala i bàsquet que es disputarà juntament amb d’altres pares-mares, 

mestres i monitors de les diferents escoles vinculades a la Fundació CET10.  

Data límit per apuntar-se: dilluns 3 de febrer. 

 

En que consisteix? 

Es tracta de dos lligues mixtes de caire amateur que tenen com a objectiu potenciar el bon ambient entre 

les famílies i el monitoratge dels respectius centres tot practicant aquests dos esports dins d’un clima lúdic 

i festiu. 

 

Quan i on es jugarà? 

Inicialment ambdós campionats es disputaran els divendres a la tarda, en horari de 18:30 o 19:30 (tot just 

després dels partits escolars) i als patis de les diferents escoles participants del districte. 

En funció del volum d’inscripcions o dels equips participants garantim, com a mínim, un partit mensual. 

Cada equip tindrà la possibilitat d’organitzar algun entrenament setmanal o partit amistós sempre i quan 

existeixi la possibilitat de disposar de la pista del centre.  

 

Durada 

La idea és iniciar ambdues lligues al mes de febrer i prorrogar-les fins al juny depenent de les 

consideracions establertes anteriorment. 

 

Condicions indispensables per a participar-hi 

- Ser pare-mare, mestre o monitor del centre en qüestió. 

- Abonar una inscripció per equip de 50 euros a l’any a repartir entre tots els participants, és a dir, 

quants més participants siguem més simbòlic en serà el preu de la inscripció. Aquests diners es 

destinaran a pagar els arbitratges dels partits. Els equips hauran d’estar formats per un mínim de 

5 persones i un màxim de 12. 

- Tenir ganes de passar una bona estona tot gaudint de la pràctica esportiva.  

 

Com apuntar-se? 

Podeu enviar un correu a: pity_laura_10@hotmail.com indicant: 

• Nom i cognoms de la persona participant 

• Indicar a quina lliga us apunteu: bàsquet, futbol o ambdues 

• Indicar si ets pare-mare-mestre-monitor 

• En cas de ser pare/mare, indica el nom del nen/a en qüestió 

• Correu electrònic 

• Telèfon de contacte 

O passar directament per secretaria de l’AMPA en horari de 16:30h a 18:30h de dilluns a divendres.  

 

Us anirem informant, us esperem a tots/es! 


