
 
 

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ 2020 AD CA LA GUIDÓ 
 

Arriba el juliol i amb ell una nova edició del Campus de Tecnificació de l’AD Ca la Guidó. 

Enguany l'activitat tindrà lloc de l’1 al 31 de juliol en horari de matins, de 9 a 13h. Com per 

tots és conegut, la situació actual a causa del COVID-19 provoca que la realitat sigui ben 

diferent en tots els àmbits de la societat, en el cas dels campus de futbol no serà una 

excepció. Fruit d’això ens trobarem amb una dinàmica de funcionament més marcada en 

quant a entrades i sortides, noves normes d’higiene seguint les indicacions de les 

recomanacions del govern i unes mesures de distanciament que hauran d’estar presents en 

el moment de la pràctica. És per tot això que enguany el nostre campus estarà més centrat 

en la millora de la tècnica individual dels jugadors i jugadores i en l’acompanyament 

emocional dels infants, els quals tornen a una activitat diària després de diversos mesos 

vivint una realitat que els ha tingut a casa allunyats de moltes relacions socials. 

 

És per aquests motius que el campus 2020 treballarà conceptes com: 

- Exercicis analítics (Passada, conducció, control, regat o xut) 

- Rodes de passada (Associació entre jugadors) 

- Aspectes tàctics del joc 

- Jocs de velocitat 

- Competicions tècniques sense oposició (Concursos de faltes, d’habilitat, etc..) 

- Aspectes de coordinació i de treball de les habilitats físiques bàsiques 

 
Dins de la nova normativa es marca que en les activitats organitzades durant el juliol 2020 

els grups han de ser estables i d’un màxim de 10 jugadors/es. Això vol dir que durant la 

major part del campus els nens o nenes participaran sempre amb els mateixos companys i 

sota les ordres dels mateixos monitors. Aquest fet provoca que no sigui viable la participació 

setmanal en les activitats del campus, ja que faria molt difícil aquesta tasca organitzativa. 

Aquest és el motiu pel qual només contemplem la participació a partir de dues setmanes, tot 

i que com més llarg sigui el període durant el que participin al campus els jugadors/es, més 

fàcil ens resultarà a l’hora d’organitzar grups.  

 



Els preus d’enguany s’han reduït respecte anys anteriors per tal de facilitar (dins de les 

nostres possibilitats) l’accés a l’activitat: 

- 2 setmanes 100€ 

- 3 setmanes 135€ 

- Mes sencer 160€ 

En relació a aquesta informació, aquest any en cas de pluja no tenim l’alternativa de la 

Ciutat Esportiva degut a que els espais han de ser molt estables i no farem servir els 

vestidors ja que hi han evidències científiques que mostren que el contagi és molt menys 

probable en situacions a l’aire lliure. És per això que en els dies on la pluja sigui molt forta i 

no es pugui portar a la pràctica l’activitat recomanem que no es portin els jugadors al 

campus, ja que la normativa és molt complicada de seguir en aquestes situacions. En cas 

de no tenir cap tipus d’alternativa acollirem als jugadors però tractant de realitzar el que la 

situació i la normativa ens permetin.  

 

Per inscriure’s a qualsevol activitat organitzada durant aquest estiu 2020 el departament 

demana la següent documentació: 

- Declaració responsable famílies 

- Tenir el calendari vacunal al dia 

 

En cas que durant el període en que té lloc el campus un participant presenti símptomes 

compatibles amb el COVID-19, els familiars hauran d’informar rapidament a l’organització 

del Campus per dur a terme els protocols adients.  

 

Com molts sabeu, la situació actual és molt canviant, a data d’avui hem de plantejar un 

panorama que no sabem si a dia 1 de juliol haurà variat. Tot i això, tingueu present que 

treballem per oferir el millor servei sota la major responsabilitat per tal de que els vostres fills 

i filles puguin tornar a gaudir del futbol en l’entorn més segur possible.  

 

Blanes, 4 de juny de 2020 

Junta directiva de l’AD Ca la Guidó 

 


