
Probablement ser porter és la posició més complicada i
menys valorada en el futbol , el futbol és un joc que es
juga amb els peus i el porter ho fa la major part del
temps amb les mans .

 

Malauradament quan para o desvia una pilota es
considera que està complint amb la seva funció , però si li
marquen un gol , normalment dóna la sensació que
podria haver fet alguna cosa més per a evitar-ho . 

 

Per a poder posar-se uns guants de porter , s 'ha de tenir
molta personalitat i seguretat en un mateix , ja que
encara que sigui un esport d 'equip moltes vegades ha de
prendre decisions ell sol i en el mateix moment .
 

El treball del porter exigeix una concentració màxima
durant tot el partit . És imprescindible estar connectat a
l 'acció , en estat de vigilància o alerta tant quan no
participa del joc com quan intervé . 

 

No és una tasca fàcil , ja que , tothom espera d 'ell que
mani , tingui jerarquia , lideri des de darrere a l 'equip .

 

SAB I ES  QUE . . .

LA  IMPORTÀNC IA  DEL  PORTER

ESCOLA ACTIVA
E S C O L A  D E  F U T B O L  D E L T A  D E  L ' E B R E
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El passat 2 de Març , la jugadora de
l 'aleví femení de l 'escola Alba Melich ,

va fer una prova a la ciutat esportiva
Joan Gamper amb el FC Barcelona .

 

Fet que demostra un cop  més  que
des de l 'escola es pot arribar
el més amunt possible .

Aquesta setmana els equips de
l 'escola han començat a fer vídeo
conferències amb entrenadors i
jugadors , per tal de no perdre el
contacte amb l 'equip i fer activitats
dinamitzadores per al grup .

Aquesta temporada hem arribat a
tenir 16 jugadors de la categoria
Patufets , un èxit amb els més petits .

S 'espera que manegi l 'estat anímic de l 'equip des de
la porteria i en la majoria dels casos hauria de ser al
contrari , l 'equip hauria d 'estar al costat del porter i
acompanyar-lo amb la millora del seu estat anímic , ja
que és clau per a ell .
 

L 'escola des de sempre ha apostat pels entrenaments
específics de porters , creiem que és clau per al
desenvolupament de la tècnica individual , col ·lectiva i
per potenciar els diferents factors psicològics dels
porters , destacar la gran tasca que està fent
l 'entrenador de porters Joan Ribes.
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ESCOLA ACTIVA

E S C O L A  D E  F U T B O L  D E L T A  D E  L ' E B R E

DORM IR  BÉ  DURANT  EL  CONF INAMENT

La son o les hores en què tenim gana depenen de dos factors: un rellotge biològic intern que és el que ens diu quan
hem de dormir i quan hem de menjar i uns sincronitzadors, que són els estímuls o hàbits que cada dia posen en
hora el nostre rellotge.

En la situació de confinament els sincronitzadors socials, com són els horaris escolars, els contactes socials amb
companys o les activitats extraescolars han estat, de cop, eliminats. 
 

Per tant, si volem evitar que el coronavirus ens llevi la son i que els ritmes es tornin caòtics, hem d'adoptar com a
objectiu prioritari el de potenciar aquests sincronitzadors perduts, i tot això, quedant-se a casa.

En una situació tan especial com aquesta, en què no
hi ha un horari rígid d'entrada a l'escola, els horaris
de son es poden adaptar lleugerament a les
tendències naturals, però això sí, mantenint sempre
un horari estable i raonable.

Reservar un temps per al son nocturn  segons el
què  necessiti cada nen; el temps mitjà de son
acostumen a ser 11-14 hores per als nens d'1 a 2 anys,
de 10-13 hores per als de 3 a 5 anys, de 9-12 hores per
als de 6 a 12 anys i de 8-10 hores per als adolescents.

Exposar-se a llum natural durant almenys dues hores
al dia.

Durant el dia, especialment en les primeres hores
del matí, evitar tasques passives (veure la TV, fer
servir el mòbil). En aquestes hores és molt millor
activar el cos fomentant activitats que requereixin
una activació mental (fer deures, lectura o
passatemps) o activitat física.

PRIMER OBJECTIU
És el de mantenir unes mateixes rutines d'horaris de
son (especialment el del despertar), d'àpats, d'activitat
física, dels moments dedicats al treball escolar i a l'oci.
 

 

SEGON OBJECTIU
És el de potenciar el contrast entre les activitats del dia
i el repòs nocturn. Les piles del rellotge biològic es
carreguen amb l'activitat diürna i el repòs nocturn.

 

 

 

Almenys una hora abans d'anar a dormir crear una
rutina relaxant per "desconnectar del dia" en un
ambient amb poca llum i soroll.

És fonamental esmorzar i evitar tant picar entre
menjades com begudes i menjars excitants com la
xocolata o els refrescos de cola, sobretot, a la nit.

Dormir a les fosques, i una mica abans que es
despertin seria recomanable apujar les persianes
perquè es despertin amb la llum natural.

Migdiades: És important que tant la durada com
l'hora en què es faci la migdiada sempre siguin les
mateixes per la importància, ja comentada, de
mantenir rutines i horaris de son. En adolescents no
recomanem, igual que en l'adult, l'alentiment d'una
migdiada després de menjar i en cas de fer-la serà
de curta durada (màxim 30 minuts) i mai més tard
de les 5 de la tarda.

Menjar i sopar aviat. En tot cas abans de les 15 h
haurem de dinar i almenys dues hores abans d'anar
a dormir haurem de sopar.

Evitar la llum de les pantalles (mòbils, tauletes,
ordinadors, videojocs...) almenys dues hores abans
d'anar a dormir.

 

 

TERCER OBJECTIU
Ha d'estar orientat a la sincronització dels horaris amb
el dia natural.
 

 

 

 



Habilitat sense que caigui a terra, intentar fer amb diferents parts del cos (peu, cuixa, cap...), si hi ha dificultat,
deixar que la pilota faci un bot a terra i continuar.

Practicar diferents formes d'aixecar la pilota des del terra, sense tocar-la amb les mans (la més fàcil, ficar un peu
més avançat damunt la pilota, portar-la cap al cos i aquest mateix peu ficar-lo a terra i impulsar amb la punta del
peu cap amunt per aixecar-la).

Ziga-zaga, amb botelles plantades a terra o qualsevol element similar, preparar un circuit per practicar la
conducció (adaptant-nos a l'espai que tinguem disponible) tenir en compte fer servir les dues cames i les parts
interior i exterior del peu (per fer els canvis d'orientació i sentit).

Intentar aguantar la pilota damunt d'un peu sense que caigui a terra, i sense colpejar-la. Fixar la pilota entre la
punta del peu i la cama, important mantenir l'equilibri amb el peu de suport a terra.

Per als menors de 8 anys us proposem diferents exercicis d'habilitat amb pilota:
 

 

 

 

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.
 

És  important fer un escalfament previ abans de
començar amb els exercicis, per activar el cos i evitar
possibles lesions, també és recomanable realitzar els
estiraments que normalment fem en acabar
l'entrenament.
 

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.
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ESCOLA ACTIVA

E S C O L A  D E  F U T B O L  D E L T A  D E  L ' E B R E

PROPOSTA  D 'ACT IV I TATS  

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


