
El futbol és una disciplina esportiva  tant  tècnica i tàctica , com física i actualment podem veure

futbolistes molt diferents competint al màxim nivell . 

Alguns jugadors estan tocats per la vareta màgica del futbol i gràcies al seu talent natural

aconsegueixen arribar a equips de referència mundial amb relativa facilitat , en canvi , uns altres amb

menys talent també aconsegueixen fitxar per equips d 'elit . 

 

Què és el que permet que jugadors amb molt de talent i jugadors amb menys talent juguin junts?

Sens dubte, la resposta està en la preparació física.
 

Una preparació física ben planificada aporta els següents beneficis :

-Explotar les virtuts físiques/tècniques/tàctiques de cada jugador .

-Arribar a un estat de forma òptim a totes les fases de la competició .

-Revelar els punts forts i febles de cada jugador , permetent crear estratègies per a compensar les

manques individuals .

 

Talent i treball són les claus per a triomfar en qualsevol disciplina esportiva .

 

No hi ha cap mena de dubte que sense una preparació física ben planificada , un jugador no podria

competir tant de temps al màxim nivell , sigui qui sigui .

 

Per a aconseguir el màxim rendiment en el futbol és molt important educar al jugador des de petit en la

importància de la preparació física .

SAB I ES  QUE . . .

LA  PREPARAC IÓ  F Í S I CA  I  EL  FUTBOL

ESCOLA ACTIVA
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A B R I L  2 0 2 0
##JoEmQuedoACasaMotivatEdició 7

ESCOLA FUTBOL DELTA DE L 'EBRE PÀGINA | 01

Pròximament  s 'obriran les

inscripcions del Campus Coneix

2020 , es farà de forma  online  per a

què  ja pugueu reservar la vostra

plaça i no us quedeu sense en

aquesta 5a edició que ve carregada

de novetats .

Volem veure els teus entrenaments

que fas a casa , a causa del

confinament , envia 'ns els teus vídeos .

L 'equip juvenil en l 'actual temporada ,

no han sortit les coses el bé que

esperàvem ,  a dia d 'avui  ja s 'està

confeccionant la plantilla per a la

temporada que ve i sembla que serà

un gran equip .



Comencem pel principi, quan comences a iniciar-te
al món del futbol i a quin club?
Començo als 6 anys i ho faig a l'Escola de futbol Delta de

l'Ebre, en el moment que es va fundar.

 

Trajectòria com a jugador/a.
Futbol base a l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre fins a

Cadet en aquells anys l'escola només arribava fins a

aquesta categoria. El primer any de juvenil vaig passar

al CF Amposta on vaig jugar a Preferent, l'any següent es

va crear el juvenil del CD La Cava, que havia estat uns

anys sense equip, i vaig jugar els dos  últims  anys de

juvenil. Després vaig passar al primer equip on vaig jugar

5 anys a 1a regional i  després  es va crear la segona

catalana, ho vaig deixar i l'any passat vaig tornar a jugar a

l'amateur de La Cava fins el dia d'avui.

 

Quins són els teus millors records de l'etapa de
futbol base com a jugador/a? Recordes algun
entrenador en especial? Per què?
 

Els millors records a l'escola, vaig tenir la sort de jugar

sempre en bons equips on sempre  estàvem  per dalt,

recordo molt una promoció d'ascens a preferent contra

la Floresta. 

Recordo molt aquella època d'escola al coordinador Joan Ventura, un referent, Rafel Solà, entre altres. Però el millor any

va ser quan vaig tornar a jugar al poble al juvenil, vam fer un gran equip, tots érem amics, l'entrenador era Joan Maria, i

ens acompanyava sempre Bastiano, tinc molts bons  records, vam guanyar tots els partits de la lliga i vam pujar de

categoria.

 

Anem ja a tu com a entrenador/a, quin és el teu entrenador de referència?
El meu entrenador referència sense dubte es Pep Guardiola, m'agrada la seva manera d'entendre el futbol, com el viu i

els valors que transmet a tots els nivells, no només al futbol.

 

Quina és la teva trajectòria com a entrenador?
El primer any que vaig entrenar va ser l'any 2007, les meves amigues van fer un equip de futbol sala a l'institut i els vaig

proposar de fer un equip femení, vam crear l'equip femení de La Cava i justament aquell any, molts clubs també

estaven interessats en tenir futbol femení i es va crear la lliga Terres de l'Ebre, inclús vam guanyar la lliga. Desprès ja vaig

passar a l'Escola on he passat per totes les categories, excepte infantil i patufets, hem viscut molt bons anys a l'escola,

fins a d'avui no m'he desvinculat mai. Els últims 5 anys he estat al capdavant a la coordinació i també ho he pogut

compaginar amb la FCB Escola, actual Barça Academy on porto també 5 anys.

 

Com voldries imaginar-te l'escola en un futur?
Una escola capdavantera amb tots els sentits i seguint amb la mateixa humilitat que fins ara, formant jugadors i també

persones, on la nostra gent tingui la il·lusió de poder-se formar passant per totes les categories aquí a l'escola.

 

Quin és el missatge que enviaries ara mateix als jugadors i jugadores de l'escola? 
M'agradaria que aquests dies que estan a casa aprofitin per fer tot allò que normalment no podem fer, sense deixar de

banda els estudis ni tampoc l'activitat física, valorant tot allò que ara no tenim, com els entrenaments o poder jugar

partits. Quan tornem a la normalitat esforçar-se per ser un bon company d'equip i millorar cada dia un mateix com a

jugador de futbol i també com a persona.

 

Per acabar...
Lluiteu pels vostres somnis, per a aconseguir-los haureu de treballar i esforçar-vos, però sobretot passeu-ho bé. 

Em sento afortunat de compartir tants moments al costat dels jugadors i jugadores i també de les seves famílies, enviar-

vos una forta abraçada a totes i tots.
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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

CONE IX  AL  MISTER . . .

Albert Bertomeu Castaño
Actualment és el coordinador de futbol 7 i entrenador
del benjamí "lila".



Habilitat de pilota intenta tocar la pilota amb les diferents parts del cos que estan permeses al futbol, començant

pels peus, cuixes i acabant al cap.

Aprofita una paret per practicar la passada i el control amb l'interior del peu, Pots controlar i passar amb la

mateixa cama o fer un control orientat cap a l'altra cama.

Anem a afinar la punteria, jugant a bitlles amb els peus, agafa botelles 6 ampolles d'aigua, que estiguin plenes per

la meitat, col·loca-les de manera que formin un triangle 3 darrere, 2 al mig i una davant, han d'estar separades entre

elles de manera que es puguin tocar. A una distància de 10 metres comença i a veure quantes en tombes amb 3

intents!

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

 

 

 

 

La FCF amplia la pauta de treball a casa amb una
nova sèrie per prevenir lesions i millorar aspectes
com la coordinació i l’equilibri.
 

El pla de treball inclou una pauta que ajuda a

prevenir lesions i millorar aspectes com la

coordinació i l'equilibri.

 

L'objectiu dels exercicis propioceptius passa per

reforçar el sistema neuromuscular, reeducant els

senyals d'alerta i corregint a temps la posició, i són

especialment recomanats en esports de girs bruscos

o els canvis de sentit sobtats, com el futbol. 

 

En aquest sentit, protegeixen de les lesions i ens

permeten reaccionar de manera ràpida davant

postures i recolzaments inesperats per prevenir-les.

 

El treball de propiocepció és complementari a

l’entrenament convencional i, a més, serveix per

recuperar les lesions i evitar les recaigudes. 

 

També contribueix a millorar el rendiment dels

esportistes, amb capacitat de realitzar moviments i

salts, i reforça aspectes com la coordinació, l’equilibri,

l’agilitat, l’elasticitat, la força i l’estat físic.
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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  

Realitzar cada exercici amb sèries de 50 segons i un
descans de 15 segons entre exercicis.


