Portem vuit anys treballant el futbol base del C.F.Quintinenc i ja

Entrenadors titulats i amb experiència al capdavant dels equips.

estem consolidant la base del futur del nostre club. Any rere any anem

Els jugadors més joves reforcen la seva psicomotricitat i polivalència

millorant la qualitat de la nostra formació, que està en plena fase de

amb l’escola esportiva municipal, que en aquestes edats treballa

creixement. Fidels als nostres principis, lluitarem per seguir amb aquest

conjuntament amb el club.

projecte tan il·lusionant que, entre tots, hem elevat fins a nivells

L’objectiu del club és que els nostres jugadors es formin, millorin i

insospitats quan el vam iniciar.

aprenguin la importància del joc d’equip; tots són importants.

Entenem el futbol com l’eina que ajuda els nostres fills a aprendre

La millora tècnica i física dels jugadors amb seguiments exhaustius

molts dels valors que podran utilitzar al llarg de la vida i com un element

i avaluacions semestrals.

de cohesió social que ens ajuda a conèixer-nos i a integrar-nos mentre

Aprendre que el camí de l’èxit implica ser cívics, respectuosos amb

practiquem un esport i aprenem a competir.

el contrari, humils, treballadors, bons companys, estar implicats amb

L’escola del C.F.QUINTINENC ofereix:

el club que representen, i esforç, molt d’esforç per tirar endavant i

Instal·lacions de gespa artificial perfectament preparades per a la

millorar cada dia.

pràctica del futbol.

A través d’aquest valors i la feina que fan les persones que integren
el nostre club aconseguirem ser cada vegada més i millors.
Durant la temporada 2016-2017 comptem amb equips en les
categories MAINADA, PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL
i JUVENIL i la propera temporada esperem que amb l’ajuda de tots
podrem formar tota l’escala d’equips des de mainada fins a juvenils.
Els preus de la nostra Escola s’ajusten al cost real que tenen els
nostres jugadors, som una escola formativa sense ànim de lucre.

Si vols jugar a futbol i comparteixes el nostre projecte i manera de fer...

INSCRIU-TE !!!!!

C.F.QUINTINENC

CONTACTA AMB
NOSALTRES!
Coordinadors Futbol Base:
Salva Rojas
i
Ferran Montserrat
coordinador@quintinenc.cat

