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1.Objectius 

El que s'aprèn de nen no s’oblida mai 

 Buscar un esport per un nen i no un nen per un esport. 

 

 Educar i contribuir en el desenvolupament físic, 

intel·lectual, afectiu, social i moral del nen 

 

 Treballar el concepte d’equip 

 

 Entendre el concepte derrota sense oblidar la finalitat de 

guanyar. 



2. Quí som 

 Equip tècnic qualificat 

 

 Experiència en el treball amb nens 

 

 Grup amb il·lusió i projecte propi 

 

 Capacitat de treball en equip 

 

 Gran capacitat creativa 



3. Què ens diferencia 

 Treball específic planificat en cada àrea de treball. 

 

 Reunions Quinzenals de cara a augmentar la rendibilitat 

del temps segons el nivell de l’equip. 

 

 Seguiment de l’evolució de cada nen. 

 

 



3. Què ens diferencia 

Desenvolupament  

Tècnic 

Desenvolupament  

Social i Moral 

Desenvolupament 

Intel·lectual 



4.Desenvolupament Tècnic 

 Esport apropiat per la practica de nens a partir de 5 

anys,per les dimensions del camp. 

 Projecte de treball acord a l’edat 

 Treball específic, sempre amb pilota 

 Introducció general al futbol sala: normativa… 

 Posicionament tàctic 

 Control i pase 

 Utilització de les dues cames 

 Conducció de pilota 

 Xuts a porteria 

 Rematar de cap 



4.Desenvolupament Psicomotriu 

 Control de l’espai 

 Coneixement del cos 

 Escalfament 

 Estiraments 

 Carrera-Pausa 

 Salts/tombarelles 

 Habilitats/exercicis (amb i sense pilota) 

 Relaxació-Respiració 

 Equilibri 



4.Desenvolupament Social i Moral 

 Ensenyar habilitats de relació personal: companys, pares, 

entrenador, àrbitre,rival… 

 Treball en equip: Si l’equip està unit, l’activitat tindrà 

èxit. 

 Responsabilitat 

 Compromís 

 Promoure l’esportivitat 

 



4.Desenvolupament Afectiu 

 Fomentar les relacions entre els nens 

 

 Companyerisme 

 

 Amistat 

 

 Treball en equip, prioritzar el col·lectiu davant l' individualisme 

 

 A escoltar i sentir-se escoltat 

 

 Dialogar i explicar. No castigar sense assistir al partit. 



4.Desenvolupament Intel·lectual 

 Coneixement dels processos corporals 

Què és el flato? Com evitar-lo? 

Què són les agulletes? Com evitar-les? 

Què son les rampes? Com evitar-les? 

 

 Recordatori de la normativa 

 Intentarem assistir a algun partit de Futbol Sala de 

Primera Divisió. 

 Importància de cada posició en el camp. 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

Pati 

Superior 

1er-2n 5è 1er-2n 6è-ESO 

Pati Cobert 

 

P4-P5 

Pati Inferior 3er/4rt 6è-ESO 3er-4rt 5è 

5. Espais 

 Horari:  17:15- 18:15 



Dilluns Dilluns 

Dimecres 

Dimarts 

Dijous 

Andrea 

(675.949.639) 

1er-2n 6è-ESO 

Sergi 

(610.694.231) 

5è 

P4-P5 

3er-4rt 

6. Entrenadors 

Coordinador:  Albert Marsé  (626.370.777) 

 

Horari:  17:15- 18:15 

 

Partits  

 Divendres      18:15 

   19:15 


