ORGANITZA

COL·LABORA

INFORMACIÓ RELLEVANT
Dades bàsiques



Dies: 29, 30, 31 Març i 1 d’Abril.
Horari: de 8.30 a 13.30 h.

Mesures COVID-19











Grups de màxim 10 nens/es
Sempre conviuran amb el mateix grup i entrenador
Punts de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic
Desinfecció de material entre sessions
Cap contacte amb altres grups
Vestidors i aigua:
 No disposarem de servei de vestidors
 Cada jugador haurà de beure de la seva aigua
 Cada grup disposarà d’un lavabo assignat
 No estarà permès beure de les fonts o aixetes
 Només es podrà emplenar l’ampolla de la font
Entrades i sortides:
 Mascareta obligatòria
 Control de temperatura
 Rentat de mans
 Arribar canviats
Mascareta:
 Els entrenadors la duran sempre
 Els jugadors l’han de dur de casa
 Xerrades pre i post entrenament
 A partir de 6 anys

Pla de confinament
En cas de que algun jugador del grup doni positiu per COVID-19, es confinarà tot el grup per
evitar la propagació. Es realitzarà el retorn dels diners de la part proporcional dels dies que
quedessin de Campus.

Arribada





El Campus començarà a les 8.30 h., amb horari de benvinguda fins a les 9.00 h.
Agraïm als pares/mares/tutor legal que en cas de que el nen/nena no pugui assistir a la
practica avisi al coordinador.
Deixaran al nen/a a la porta amb els responsables, i cap familiar entrarà a les
instal·lacions.
Es prendrà la temperatura a tots els nens/es.

Roba
El nen ha de portar una roba adequada per a realitzar l’entrenament de futbol:




Motxilla petita
Pantaló curt + mitges o mitjons llargs
Botes de futbol
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Recomanem anar amb el mateix color de l’equipació del club, però la vestimenta serà lliure.

Esmorzar
L’esmorzar és l’àpat més important del dia. Els nens/nenes haurien d’esmorzar alguna cosa
abans de sortir de casa. Han de dur esmorzar per recupera forces a mig matí.
També hauran de dur la seva ampolla d’aigua marcada amb el nom, que podran emplenar a les
fonts del camp de futbol.

Recollida
L’hora de recollida és a partir de les 13:00h, fins a les 13.30 h. Preguem que la recollida es faci
amb puntualitat, i si per qualsevol motiu arriben tard, avisin al coordinador.

Desenvolupament dels entrenaments
Disposem d’una metodologia amb els següents trets característics:




Metodologia integrada
Descobriment guiat
Fomentem la presa de decisió del jugador/a

Els dies tindran 3 sessions diferenciades:




Sessió de rendiment i millora tècnica i tàctica (1h. i 30 min.)
Sessió lúdica de futbol (40 min.)
Grans activitats i activitats competitives (1 h.):
 Torneigs 1c1
 Torneigs 2c2
 Batalles de porters
 Grans jocs

Horari tipus:

CAMPUS DE SETMANA SANTA 2020
Horari

Dilluns 29

Dimarts 30

Dimecres 31

Dijous 1

8.30 - 9.10

Servei d’acollida

Servei d’acollida

Servei d’acollida

Servei d’acollida

Sessió 1- Aspectes

Sessió 2 – Aspectes

Sessió 3 – Aspectes

Sessió 4- Situacions

tècnics ofensius

tècnics defensius

tàctics

reals de partit

10.40- 11.10

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11.10 - 11.50

Jocs d’habilitat

11.50 - 13.00

GRAN JOC

EMPORDÀ (1c1)

BATALLA DE PORTERS

(2c2)

13.00 - 13.30

Servei de recollida

Servei de recollida

Servei de recollida

Servei de recollida

9.10 - 10.40

COPA BAIX

Jocs de precisió
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En cas de pluja
L’organització del Campus disposarà d’activitats teòriques, lúdiques i cooperatives, per realitzar
a la zona de vestidors.

Comunicacions
Us enviarem la programació per WhatsApp, igual que les notificacions de qualsevol canvi que
pugui anar succeint durant el Campus.
Demanem molta comunicació entre pares/mares/tutors legals i coordinació, preguem que se’ns
avisi amb antelació si els nens arribaran tard, si no venen algun dia, o altres temes importants
que considereu que hem de tenir en compte.
I sobretot que ens avisin en cas de tenir algun símptoma de malaltia o que pugui ser indici de
COVID-19.

Medicació
Hem de saber en tots moment si el nen/nena a té algun tipus d’al·lèrgia o si ha de prendre algun
medicament necessitem una autorització dels pares per a poder subministrar-ho.

Ampliació inscripció
En cas de voler ampliar la inscripció del nen/nena es podrà fer fins al dia anterior.

Contacte
Les vies de contacte principals són les següents:
E-mail: info@totperlesport.cat / inscripcions@totperlesport.cat
Telèfon:



Miki Lozano (coordinador): 608 22 29 96
David Zorrilla (gestió Tot per l’Esport): 666 31 11 12
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