
Des de l 'Escola , esperem que estigueu tots bé i que en res puguem tornar a fer el que estàvem fent i
que ara tant trobem a faltar . Ja són molts dies confinats , però cada cop està més prop tornar a la
nostra vida normal .
 

Després de la reunió entre la junta i els coordinadors . Hem arribat a un acord de cara a la temporada
que ve , ja que no sabem com acabarem aquesta , i si es podran jugar els partits de lliga que falten .

 

Creiem oportú que la temporada que ve , els que actualment formeu part de l 'escola tingueu un
descompte en la quota anual .
 

Com ara no podem entrenar ni competir , dividirem equitativament per mesos la quota anual , i es
descomptaran aquests mesos (que no hem pogut gaudir del futbol) de la quota 2020-21 .
Aquest descompte serà sempre que l 'afiliat estigui al corrent de pagament de l 'actual temporada .

 

Enviar una afectuosa salutació a totes les  famílies  i molta força a totes aquelles persones que ens
estan ajudant a combatre aquest virus , molt prompte en sortirem d 'aquesta i ho farem tots junts . 

 

La junta directiva
Escola Futbol Delta de l'Ebre
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Darrere les xarxes socials s 'amaga
una persona clau per al
funcionament de l 'escola , ell es
Ignasi  Fraiz  i a part de gestionar les
xarxes també ho fa amb
tot  lo  relacionat amb la federació ,

entre altres temes .

El passat dilluns dia 6 d 'Abril es va
celebrar el dia Mundial de l 'Activitat
Física , i a causa de la situació que
estem vivint ho hem hagut de
celebrar des de casa , els nostres
jugadors i jugadores ens han enviat
els seus exercicis .

La Federació Catalana de Futbol ,
estudia diferents opcions per com
acabar les competicions .



La qüestió està en saber establir un equilibri entre
estudis i esport, una cosa que es pot arribar a
aconseguir. Quan són més petits, el volum d'estudi és
menor i els entrenaments també, per la qual cosa un
nen de primària pot compaginar perfectament l'esport
amb les tasques del col·legi sense haver de deixar de
costat res. 
 

El problema comença a aparèixer quan comencen
secundària i batxillerat, una etapa educativa en la

qual han de començar a estudiar gairebé diàriament i
tenen més tasques per a casa, i els dies d'entrenament
també augmenten.

 

Aquí molts nens rebutgen el col·legi i se centren més
en l'esport i en altres coses adverses als estudis i el
futbol i es aquí on la quantitat de suspensos augmenta
i les ganes d'aprofitar algunes hores per a estudiar
disminueix. En aquests moments sorgeix el dubte en
l'entorn familiar.
 

Tot i això amb objectius concrets i molt esforç el jove
jugador podrà continuar combinant totes dues coses
sense haver de fracassar en cap i sense sacrificar
l'estudi o l'esport.
 

Hem d'ajudar al fet que s'organitzin, ajudar-los i donar-
los suport en els moments que siguin més difícils, així
no es rendiran i veuran que l'esforç no és en va.

 

"De vegades els pares poden provocar el problema",

pel fet que poden "interessar-se més pel futbolista
que per l'estudiant o a l'inrevés".
 

"Hem de fer el més convenient perquè els joves treguin
millors notes i practiquin el seu esport favorit, sense
amenaces i com a complement de les seves
formacions".  En aquest aspecte, els pares no han de
pressionar al fill, alguna cosa que es pot veure en
excessives ocasions en els partits o en algunes cases.
 

En conclusió, hem de fer comprendre al nen que no
pot descuidar els estudis en cap moment i fer-los
entendre que el futbol no garanteix cap èxit. D'altra
banda els pares han d'ajudar a marcar els objectius i
recolzar en tot moment, encara que també és
important el nostre paper com a escola de futbol, ja
que intentem conscienciar als jugadors que els estudis
són una part molt important de les seves vides.  Els
estudis i el futbol sí que poden anar de la mà.
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ESTUD I S  I  FUTBOL

Quan els nens comencen a involucrar-se en el món del futbol, sorgeix sempre un problema el qual els pares no solen
tractar-lo amb facilitat, que és la combinació d'estudis i esport. 
A l'escola creiem que el paper dels pares en la vida esportiva del seu fill és tan important com el mateix nen, ja que
en edats d'iniciació han de prendre decisions per ells i aconsellar-los sobre com han de guiar la seva vida.



Habilitat de pilota (Sense que caigui a terra) però amb la dificultat de fer-ho alternant les dos cames, dreta i
esquerra.

Punxar la pilota, tirar-la el més amunt possible per damunt del cap i controlar-la amb la part superior del peu
"empeine" sense que toqui el terra i que la pilota quedi completament controlada.

Habilitat + cada 2-3 tocs amb qualsevol  superfície de contacte, tirar la pilota a la paret  i seguir amb  l'habilitat,
sense que la pilota caigui a terra.

Cistella amb els peus, preparar una caixa o recipient gran a terra, i a una distància d'uns 5-6 metres plantar la
pilota i intentar ficar-la dins.

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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PROPOSTA  D 'ACT IV I TATS  

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


