
Si, Tu
Ets un jugador

de Rugbi!
Al CEU entenem la nostra escola 
de rugbi com un espai on el nen/a 

és el protagonista, sense ell no 
existeix el joc!

Formem esportistes de manera integral, 
potenciant les seves capacitats físiques i 
cognitives de manera progressiva ade-
quada a la seva etapa de desenvolupa-
ment. A través d'una gradual adquisició 
de competències per edats, els ensenyem 
una comprensió total del joc, utilitzant el 
nostre esport com un mitjà on posar en 
pràctica multitud d'experiències.

El meu fill pot jugar a rugbi?
I tant que sí! El rugbi és un esport inclusiu en el 
que hi ha cabuda per a tot tipus de nens i 
nenes.

Qui sou vosaltres?
El CEU és un club històric de la ciutat de Barce-
lona, fundat l’any1951 amb equips de totes 
les edats des dels 4 a 99 anys.

Però...El rugbi també és per a 
noies?
I tant!!! No cal ni plantejar-ho, a més de tenir 
equip femení, a l’ escola es juga de manera 
mixta. Ja tenim bones jugadores esperant que 
et sumis a elles!

El meu fill/a és molt petit
No és un inconvenient, al pot petit hi ha la 
bona con�tura! Totes les nostres activitats 
estan pensades i adaptades a les capacitats 
dels nens tant en funció de la seva edat com 
de la seva mida.

Quina edat és la millor edat per 
començar a jugar?
No és qüestió d'edat, sinó de ganes de passar 
bons moments amb nous amics, tenim activi-
tats a partir dels 4 anys on el joc té molt prota-
gonisme per anar evolucionant a través dels 
anys en funció del desenvolupament de 
l'esportista.

La temporada ja està començada 
Què fem?
Posa't les vambes i vine! Tothom és benvingut 
i sempre tenim preparats entrenaments espe-
cí�cs per a nous jugadors.

Amb qui deixo el meu fill/a?
El nostre sta� d’educadors compta amb un 
ampli equip de professionals entre els que hi 
ha llicenciats en esports, entrenadors titulats i 
molts anys de rugbi a les espatlles, amb ganes 
de poder transmetre els seus coneixements i 
experiència

On entreneu?
El nostre camp es troba en un petit oasi dins 
de Barcelona, a Esports UB. (Avda. Diagonal 
695-701). 

D’acord, m’has convençut… I ara 
què he de fer?
Doncs no dubtis a contactar amb nosaltres  
email: escuela@ceurugby.com 
T.: 650660602. 
En Borja, el nostre coordinador t’informarà 
encantat dels horari i les condicions.

www.ceurugby.com



Vine un dissabte 
  i prova-ho!

PRINCIPALS 
Valors 
DEL RUGBI

Treball en equip
És essencial al nostre esport, donem la benvin-
guda als nous jugadors i els incorporem al dia a 
dia de l’equip. Juguem per a l’equip, no per a 
nosaltres sols, tant dins com fora del camp. 
Con�em en tots ja que cadascú té un paper a 
jugar.

Respecte
És la base del rugbi. Respectem l’àrbitre, els 
adversaris i els companys, entenent i acceptant 
les seves decisions ja que sense ells no podem 
jugar.

Diversió
És la raó per la qual jugar a rugbi, animem 
l’esportista a gaudir de l’entrenament i del joc. 
Usem el rugbi per adoptar un estil de vida 
saludable i construir habilitats per a la vida.

Disciplina:
El rugbi és un esport de contacte, no pas violent, 
per tant és molt important respectar les regles 
en el seu conjunt.

Esportivitat:
La base sobre la que es construeix el nostre club, 
conservar la germanor de rugbi com a com-
panys i adversaris és fonamental. Ser generós en 
la victòria i digne en la derrota, prioritzant 
l’esforç i el desenvolupament del jugador/a per 
sobre del resultat.

 Escola 
de Valors 

LOCALITZACIÓ:
ESPORTS UB: Avda. Diagonal 695-701

Aparcament gratuït
Transport Públic: Metro Zona Universitària

ESCOLA DE RUGBI


