
Si tot va  be  i el confinament ho permet , enguany
iniciarem la cinquena edició del campus .

 

Cada any el creixement és més gran quant a
participació i activitats , està previst que en la pròxima
edició hi hagi noves sortides pel Delta per seguir
descobrint els millors llocs i les tradicions de la nostra
terra .

 

Les sessions d 'entrenament del futbol aniran amb
l 'objectiu de practicar i millorar la tècnica individual i
col ·lectiva , acompanyat d 'activitats lúdiques
i aquàtiques .

 

Com tots els anys hi haurà diferents opcions per a les
inscripcions seleccionant les setmanes que vagin
millor als nostres alumnes d '1 a 5 setmanes a escollir .
 

L 'inici del campus està previst per al dia 29 de Juny de
dilluns a divendres , mantenint l 'horari de 9 a 13 h i
finalitzarà el dia 31 de Juliol .

SAB I ES  QUE . . .

Fa  13 anys que celebrem  l 'emotiu
torneig de futbol 7 Memorial
Albert Juan .

Esperem que aquest any pugui
ser una realitat també .

Manolo Ferreres jugador format a
l 'escola , està triomfant al juvenil
del  Villareal  CF  a la divisió
nacional .

El projecte futbol femení té
l 'objectiu de sumar un tercer
equip femení , per a la propera
temporada i ser capdavanters a
les Terres de l 'Ebre .
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AL IMENTAC IÓ  I  FUTBOL

Nens que no mengen, nens que mengen massa, nens que
s'amaguen com si no hi hagués demà quan veuen qualsevol
"cosa verda" en el plat... Quins pares no s'han sentit
desesperats amb l'alimentació dels nens?
 

És fonamental que el nen tingui una dieta mediterrània sana i
equilibrada ajustada a la seva edat i necessitats; i que per
descomptat, incorpori uns bons hàbits en l'entorn familiar ara
més que mai.
 

En el seu menú han d'estar tots els nutrients essencials: carn,

peix, ous, arròs, pasta, patata,  làctics, verdura, hortalisses,
fruita, llegums, pa, cereals, etc. S'han de potenciar, a més, els
aliments naturals, de temporada i rics en fibra.

 

S'ha de reduir el consum ocasional (galetes, patates fregides,
refrescos, llaminadures...). S'haurien de potenciar els aliments
que ens ajuden a millorar les defenses com la vitamina C,

present en fruites i verdures (cítrics, maduixes, mandarines,
taronges, pebrots, all, aigua...), aliments rics en vitamina E
(fruita seca, llavors, oli d'oliva, alvocat...).
 

És important seguir una bona alimentació acompanyada
d'activitat física durant aquests dies, per motius de salut i per
quan acabi el confinament tornar a la vida quotidiana i al
futbol amb el millor estat de forma.

PARE  I  MARE  VA  PER  VOSALTRES

1. Forma part de l'equip
Tens un paper important i has d'intentar complir-lo el millor
possible, beneficiaràs a tots.
 

2. El teu fill/a està en desenvolupament
Recorda que és un jugador/a de base i no un jugador
professional.
 

3. Escolta'l i comprèn-lo
Parla amb ell, escolta amb atenció intentant comprendre el que
sent.
 

4. Respecta i valora el teu fill/a
Una persona estimada, que se sent acceptada i valorada pels seus
pares, serà més feliç i afrontarà millor la vida i amb conseqüència
l'esport que practica.

 

5. Ajuda a organitzar la seva vida
El teu fill/a ha de tenir uns hàbits saludables de descans,
alimentació i de salut en general.
 

6. Ajuda en els estudis
Col·labora ajudant-lo a organitzar el seu temps d'estudi.
Supervisa, premia o corregeix el seu rendiment.
 

7. Ser un exemple per a ell/a
Tracta de ser sempre un bon exemple d'educació i esportivitat,
també en condicions adverses.

8. És ell/a qui juga
No vulguis fer d'ell/a el jugador/a que sempre has volgut o no vas
poder ser.
 

9. Col·labora amb l'entrenador, escoltarà les teves inquietuds.

Informa'l sobre el teu fill (problemes familiars, salut ...). 
Educa al nen, si cal, perquè faci el mateix i confiï amb el tècnic.

 

10. Maneja els èxits i fracassos
No cometis l'error d'estar molt eufòric i veure-ho tot molt bé
davant l'èxit i, al contrari, estar pessimista després de l'experiència
de fracàs. Tingues un comportament equilibrat en ambdós casos.
 

11. El resultat no ho és tot
Valora la dedicació i esforç que realitza el teu fill en totes les seves
activitats en general.
 

12. Mantén-lo amb els peus a terra
Si destaca molt, ajuda'l al fet que comprengui que ha de seguir
treballant. Difícil és arribar, però encara ho és més mantenir-se.

 

13. Paciència, ànim i treball davant els mals moments
Aquests són els tres aspectes que has de transmetre per superar
les dificultats.
 

14.  Tingues una actitud positiva davant les diferents
situacions
El positivisme farà que el teu fill/a rendeixi més i se senti millor.
 



Entrenament  específic  de força per a majors
de 8 anys.
 

La Federació Catalana de Futbol facilita a tots els seus
federats i federades un programa de treball orientat a
mantenir la condició física durant aquest període
transitori fins a la tornada a la competició.

 

En aquest entrenament el més important a tenir en
compte és la bona execució dels exercicis per damunt
de la velocitat en què es realitzen, és important tenir una
bona postura i un control de l'esquena per evitar
possibles lesions i d'aquesta manera obtenir millors
resultats.
 

En tots dos circuits hi ha 6 exercicis els quals la majoria
s'han dut a terme ja en els entrenaments de l'escola de
futbol, en cas de tenir algun dubte en com fer-lo, pots
consultar amb l'entrenador/a.

 

Per als menors de 8 anys recomanable un circuit de
diferents jocs i exercicis per ficar en practica totes
les parts del cos
 

Podem començar amb activitats on es posi en joc la
coordinació de les mans, després la dels peus, a
continuació del cap i el tronc. Finalment, seria una
combinació de totes:
 

-Per a la coordinació de mans es pot utilitzar una o

diverses pilotes, que es podran botar, encistellar, fer
malabars, També es pot llançar a altres persones o per a
derrocar diferents objectes, com en el cas de les bitlles.
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PROPOSTA  D 'ACT IV I TATS  

2 circuits, 3-4 sèries de 8-12 repeticions

-Per a treballar amb els peus, es pot saltar, caminar amb puntes o amb el taló, pujar i baixar escales, practicar habilitat amb
la pilota sense que caigui a terra, intentar fer una progressió deixant que  faci un bot i després  fer un toc i provar amb
diferents parts del cos.
 

-En el cas del cap i el tronc, es poden fer exercicis rotatoris per tal de donar mobilitat a aquestes parts del cos.
 

-Ja per a la combinació de totes les parts del cos, són bàsics els jocs clàssics com saltar a la corda, jugar a diferents jocs
tradicionals i classics.
 

Aquestes activitats us poden servir de punt de partida ja que existeixen multitud d'exercicis que poden ajudar, a més de
poder crear els vostres propis jocs deixant volar la imaginació.


