
Comencem una nova setmana a casa i us trobem a
faltar , esperem tornar prompte .

 

Com ja és habitual en aquestes dates l 'escola ja
comença a planificar la següent temporada ,

confeccionant els futurs equips .

 

Les ganes de millorar quant a formació
(ensenyament-aprenentatge), captació de nous
jugadors i jugadores , variabilitat dels entrenaments ,

seguint un model de joc i una metodologia  pròpia ,

amb una identitat definida preparant als joves
jugadors/es per a la competició , ha estat el que ens
ha portat a elaborar un projecte per a la  pròxima
temporada .

 

Podem avançar que hi haurà novetats a l 'Staff tècnic
amb la incorporació de nous entrenadors .

 

L 'objectiu és que hi hagi dos equips per categoria als
equips de futbol 7 , amb algun possible tercer en
alguna categoria .
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Aquest passat diumenge dia 29 , si
tot  hagués  seguit amb normalitat ,
haguéssim  anat a Barcelona amb els
equips de futbol 7 a fer una visita al
Camp Nou i partits amistosos amb
la  FCB  Escola , a la ciutat esportiva
Joan  Gamper , quan tot tornarà a la
normalitat s 'establirà una nova data i
serà una realitat .

Josep Ferrando , ex entrenador de
l 'Escola , on va aconseguir manternir
l 'alevi a Preferent , actualment es el
segon entrenador del cadet B del
RCD Espanyol de Barcelona .

Pel que fa a futbol 11 el principal
objectiu  és  consolidar les categories  infantil  i
cadet , a  més  de poder comptar una vegada mes
amb la categoria juvenil i que un jugador es
pugui formar a l 'escola passant per totes les
etapes i categories .

 

Amb el futbol femení , el tercer objectiu del
projecte es sumar un nou equip als ja existents
aleví i amateur , en aquest cas la novetat seria
infantil .
 

Tot això amb tres idees bàsiques que presideixen
tota la nostra activitat , i que enunciem per ordre
d 'importància : educar, formar i competir.

El torneig FIFA 20 online ha estat un
gran èxit amb 80 inscrits completant
el límit de places .



La il·lusió és una de les emocions positives que més motiven als joves futbolistes, i resulta molt necessària perquè
gaudeixin del futbol.
 

La motivació augmenta la intensitat de la il·lusió; bé perquè és el mateix nen qui desitja sense més millorar i gaudir
del joc (motivació intrínseca): per exemple, vull ser un millor  regatejador per a així ser més eficaç per a l'equip; o
perquè obté recompenses externes per haver aconseguit el que vol (motivació extrínseca): per exemple, vull ser un
bon regatejador perquè d'aquesta manera l'equip millorarà en conjunt i els companys el valoraran. 

 

La motivació intrínseca és la més potent a l'hora d'augmentar el nivell d'il·lusió del menor, però en moltes ocasions
la falta de la mateixa pot suplir-se amb la valoració que s'obtingui de fora (companys, entrenador, família,..).
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MIN IM I TZAR  EL  TEMPS  DAVANT  LES  PANTALLES

Psicòlegs i experts en noves tecnologies adverteixen de la necessitat de gestionar l'ús abusiu de les pantalles durant
aquest període de confinament. És important que els pares estableixin rutines i horaris; supervisar els continguts als
quals accedeixen els menors; impedir que es facin "un búnquer" a la seva habitació; fomentar la inventiva, prioritzant
les activitats creatives i els jocs de taula en família; limitar l'ús de videojocs; o instar-los que facin exercici físic, entre
moltes altres mesures.
 

Realitzar petites activitats d'almenys, 30 minuts, 2-3 vegades al dia. Han de ser proposades a manera de joc i que
suposin algun desafiament cognitiu o similar.

CLAUS  PER  A  I NCREMENTAR  LA  I L · LUS IÓ  ALS  FUTBOL I S TES

Fomentar que facin en els entrenaments i partits el
que els agrada, que l'objectiu no sigui guanyar, sigui
gaudir. Si són capaços de gaudir, rendiran molt
millor i hi haurà més probabilitats de guanyar.

Que les persones que envolten al jugador/a valorin al
màxim els seus esforços. Això ajudarà al fet que el
jove pugui valorar-se més a ell mateix. 

Si s'esforça, els seus companys s'esforçaran i l'equip
se sentirà fort físic i mentalment.

Plantejar unes metes amb expectatives realistes pel
que fa a  consecució d'assoliments esportius.
L'objectiu principal ha de ser la millora respecte a un
mateix i l'equip.

Establir els passos abans d'arribar a la meta, i
assenyalar i felicitar cada vegada que tant el jugador
com l'equip aconsegueixi un d'ells.

 

 

 

 

Cal transmetre als jugadors els fracassos amb el
major sentit de l'humor possible. Fer-los que pensin
tant individualment com en equip que el fracàs és
temporal, específic i controlable per ells.

Potenciar l'autoestima, ja que  aquesta fa que els
nens se sentin capaços d'aconseguir millorar en el
seu joc individual i en equip.

 

 

En definitiva es tracta de fomentar la il·lusió en els
nens perquè practicar el futbol sigui una cosa
divertida, no únicament competitiva. 

 

Ara que estem en aquests dies sense practicar el
futbol, cal saber valorar i compartir les il·lusions
posades per a jugar en equip i respectar als equips
contraris.



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
 

A continuació un recull de jocs per als més petits, per
poder fer a casa, amb la resta de la familia.

 

L'espill
 

Per parelles un enfront de l'altre, mirant-se.Un de la
parella ha d'anar movent-se. L'altre ho seguirà com si fos
un mirall.
 

Quants dits?
 

Per parelles, l'un davant de l'altre. El que està darrere
dóna suport als seus dits a l'esquena del de davant. 
Aquest ha d'endevinar quants dits ha secundat.
Poden ser més companys els que posin els dits, en
comptes d'un.

 

Canvis d'expressió
 

Per parelles, l'un enfront de l'altre.

 

Un de la parella es passa la mà per davant de la cara, de
dalt a baix.

Cada vegada que la cara queda destapada ha de
representar una expressió diferent. L'altre ho observa i
decideix si ho ha realitzat correctament o no.

 

Massatge amb la pilota
 

Una pilota de tennis per parella, un assegut d'esquena a
l'altre.La pilota es col·loca entre tots dos a l'esquena.

Han d'aconseguir que la pilota recorri tota la superfície
de la seva esquena sense caure a terra.
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PROPOSTA  D 'ACT IV I TATS  

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


