
L’AE Bon Pastor segueix una línia pedagògica amb un programa formatiu on el món del 

futbol s’ofereix com un escenari idoni per aspirar a ser millors esportistes i millors   

persones. Cerquem l’EDUCACIÓ INTEGRAL DEL JUGADOR/A. Reforcem aspectes tals 

com gaudir de la pràctica esportiva, la integració dins el grup, el treball de la tècnica, el 

coneixement del reglament i la millora les condicions físiques bàsiques. 

Inici i fi de l’activitat 

• Del 5 de Setembre de 2022 al 23 de Juny de 2023 

• Setmana Santa 2023: Campus de Tecnificació. No hi haurà entrenaments. 

Edats  

• De 4 a 17 anys (2018 al 2004) 

Grups i horaris 

Escoleta, Prebenjamins, Benjamins i Alevins (2018-2011) 

• 17:30 a 18:45 hores 

 

Infantils, Cadets i Juvenils (2010-2004) 

• 18:45 a 20:00 hores 

 

 Els dies d’entrenament varien segons l’equip i la categoria. 

 Els equips es confeccionaran segons l’edat i el nivell dels jugadors/es. 

 Les places són limitades. 



Preus 

• Per formalitzar la plaça cal fer el pagament de la inscripció a la recepció del 

CEM Bon Pastor. 

• Els següents pagaments seran trimestrals i es facturaran via domiciliació 

bancària. 

GRUP INSCRIPCIÓ OCTUBRE GENER ABRIL 

ESCOLETA 0 € 90 € 90 € 90 € 

FUTBOL 7 80 € 120 € 120 € 120 € 

INFANTIL 80 € 120 € 120 € 110 € 

CADET 80 € 120 € 120 € 100 € 

JUVENIL 80 € 120 € 120 € 90 € 

Equipació Esportiva 

• Tots els esportistes del club han d’assistir als entrenaments i competicions 

amb l’equipació del club. 

• L’equipació consta de roba d’entrenament, de competició i de passeig. 

• El preu és de 120 €. 

• Es pot adquirir a partir del mes de setembre del 2022 a la tenda Benito 

Sports del Centre Comercial La Maquinista amb la corresponent cita prèvia. 

Beques esportives Ajuntament de Barcelona 

• Edats: 6 a 17 anys (2016 al 2005) 

• Període de sol·licitud: Setembre de 2022 

• Requisit important:  

 Estar inscrit/a a l’activitat i estar empadronat/da a Barcelona. 






