
 

 

   

 

 

CEM La Mar Bella (28 de Maig) 

 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, organitza el proper dia 28 de Maig, de 9 a 15h, la 3a 
trobada de Futbol 5 adreçada a tots els nens i nenes que vulguin conèixer i gaudir d’aquest esport i 
alhora participar en una jornada FESTIVA en companyia d’altres nens i nenes d’altres equips. 
Aquesta trobada tindrà lloc al CEM La Marbella. 

US HI ESPEREM !!! 
 

 
COM ARRIBAR-HI: 

El pavelló de La Mar Bella està situat a 
l’Avinguda Litoral 86-96. Es pot arribar en 
metro, Poblenou (línia 4) i en autobusos 41, 26. 
El pàrking principal de la instal·lació té capacitat 
per 40 places, però es poden utilitzar els del 
voltant. 
 

 
INSCRIPCIONS: 

Abans d’omplir el full d’inscripció caldrà inscriure 
tots els participants a l’aplicatiu del CEEB 
(modalitat: TROBADES DE FUTBOL 5), si no ho 
heu fet a les anteriors. 
 
 
El termini d’inscripció serà limitat (el CEEB es reserva tancar inscripcions quan hi hagi un volum 
màxim), si no, finalitzarà el dimecres dia 18 de Maig, i la quota d’inscripció és de 30€ per equip. 
 
Adreçada a nens i nenes nascuts l’any 2003 i 2004-05 (Menuts i Menudets) 
 
 

Els equips han d’estar formats per un mínim de 5 jugadors i un màxim de 12. 
Els equips que juguin han d’estar preparats a la pista corresponent 5 MINUTS ABANS del partit. 
L’escalfament es realitzarà abans d’entrar a la pista. Per tal d’aprofitar la jornada, els partits 
començaran el més aviat possible. 
Els educadors esportius seran els responsables dels nens i nenes del seu grup. 
Es jugarà amb una pilota adaptada a l’edat dels nens i nenes. 
Es donarà permissivitat en l’aplicació de la normativa per tal d’afavorir que els nens i nenes juguin el 
màxim temps possible.  
 
 

PETITS RECORDATORIS DE LES NORMATIVES: 
 

MÉS INFORMACIÓ: adreça electrònica: competicio@elconsell.cat 
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