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DE:



Material

Horari Organització

Metodologia
Basarem la nostra metodologia en el treball tècnico-tàctic interrelacionat 
durant la primera quinzena i després ens iniciarem a la coneixença dels 
sistemes de joc utilitzats al F7 del club per crear una línea de club unitària 
dins les característiques comunes dels equips. A més, treballarem el pas a 
F11 dels jugadors infantils i els alevins que canvien d’etapa,

Es treballarà des de la part analítica per a automatitzar els moviments, 
progressant fins a situacions de reals de joc un cop assimilats els 
conceptes per incidir en els treballs cognitius. Tot dins un marc integral per 
apropar-nos a la realitat del dia a dia del futbol actual.

Per tant, les edats compreses en aquest campus van des d’escoleta fins a 
infantil de segon any (nens nascuts entre el 2002 i el 2011).

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h.

El campus s'iniciarà el dilluns dia 4 de Juliol a les 9:00h del matí i finalitzarà 
el divendres 29 de Juliol a les 13:00h amb una cloenda.

Els nens han d'estar el primer dia al Camp Municipal Pedro Alia Dorado 
(Ca la Guidó) a les 9:00h per a fer la presentació.

Cada dia els nens podràn arribar al camp entre 8:45h i 9:00h.

Es començarà la jornada a les 9:15h amb una xerrada-explicació dels 
conceptes tecnico-tàctics a treballar i es farà la part pràctica. 

A les 10:30h es farà un descans de 30 minuts per a esmorzar.

A les 12:45 realitzarem estiraments, i recollida de material alhora que 
valorem la sessió abans d'anar a la dutxa.
 

Els nens hauràn de portar diàriament:
Equipació oficial del Campus.
Botes de futbol.
Tovallola, xancletes, sabó i muda de recanvi per a la dutxa.
Ampolla d'aigua. 

Esmorzar:
Es recomana que els nens portin una o dues peces de fruita o un petit 
entrepà d'embotit lleuger i aigua o suc de fruita.

Dia de la fruita: Tots els dimecres l’organització donarà a cada nen, dues 
peces de fruita per fomentar el bon hàbit alimentari.

Equip de treball:
Tots els entrenadors dels que disposem són titulats i, a més comptem 
amb la presència de monitors de suport per garantir una ràtio reduïda. 
D’aquesta manera, els esportistes guanyen en temps de pràctica per a la 
seva millora i projecció, tant en l’aspecte tècnic com en el tàctic.

Grups:
En aquesta edició, es faran grups per nivells i edats per tal de que tots els 
jugadors puguin seguir el seu ritme d’aprenentatge i evolució al llarg de les 
quatre setmanes de campus.

Treball específic de porters:
Hi haurà un entrenador de porters per al treball exclusiu dels nostres 
porters de futbol 7. Treballaran la part inicial de manera específica i 
després amb els jugadors en exercicis de finalització a porteria.


