
 

PROGRAMA 

- Dates: 

El campus es realitzarà del 27 de Juny al 22 de 

Juliol. 

- Horaris: 

8:45-9:00 Arribada 

9:10-9:45 Àrees motrius i hàbits de joc perceptiu. 

9:50-10:30 Treball semi-integrat, continguts 
tècnics i tàctics. 

10:30-10:50  Esmorzar (fruita) 

10:50-12:45  Partits adaptats i piscina (alternat 
grups) 

12:45-13:00 Tornada calma + feedback continguts 
del dia. 

13:00-13:30 Recollida i feedback monitors. 

 

MATERIAL 

Tots els participants rebran dues samarretes 

tècniques, una pilota i una cantimplora. 

A més, cada dia per esmorzar se’ls donarà fruita 

per refer-se de l’esforç dels entrenaments. 

 

 

 

 Del 27 de Juny al 22 de Juliol 

Col.labora 

 

MONITORATGE 

Direcció i monitoratge d’acord amb les 

titulacions requerides per a la pràctica 

de l’esport i en el lleure. 

 

Més informació 

Inscripcions i informació fins el 17 de 

Juny a les oficines del club, i a 

adm.udtaradell@gmail.com 

Inclou assegurança. 



INSCRIPCIÓ 

Reserva la teva plaça mitjançant l’enllaç de 

preinscripció que podràs trobar a:  

twitter @udtaradell i al Facebook. 

Per a formalitzar la participació, cal emplenar la fulla 

d’inscripció directament a les oficines del club. Horari: 

dimarts, dimecres i divendres de 18:30h a 20:30h al 

camp Mpl. La Roureda. 

Documents a portar:  

 Fotocòpia DNI i targeta sanitària jugador. 

PLACES LIMITADES! 

PREUS             1r    Germà 

Una setmana:               60 €       60 € 

Dues setmanes:          110 €     105 € 

Tres setmanes:           160 €     155 € 

Quatre setmanes:       200 €     190 € 

Pagaments:  

En el moment de la inscripció s’haurà d’abonar el 50% 

de l’import en concepte de reserva. 

El segon pagament s’haurà de realitzar abans del 23 de 

Juny. 

* En el primer pagament es pot abonar la  totalitat de 

l’import de matrícula. 

 

 

ACTIVITATS EXTRA ORDINÀRIES 

Masterclass d’un jugador i jugadora professionals que 

compartiran xerrada i futbol amb tots els participants. 

Excursió i activitats al Circuit de Catalunya. 

Visita al CAR (Centre d’Alt Rendiment) . 

 Aquestes activitats es repartiran en les quatre setmanes de  

durada del campus. 

 

CONTINGUTS ESPORTIUS 

Les sessions d’entrenament formaran part d’una mateixa 

metodologia de treball estructurat en: 

 Part inicial: àrees motrius. 

Treball de la vessant motriu dels nostres jugadors, així 

com la part de joc col·lectiu i habilitats perceptives. 

 Part central: semi-integrat. 

Treball tècnic i tàctic, aquest últim a partir de 10 anys, 

amb continguts adaptats a les etapes dels jugadors. 

 Part final: partits adaptats. 

Treball integrat on es disputaran partits de situació real 

de joc amb normatives adaptades als continguts a 

treballar cada dia. 

 

Informació general 

El nostre objectiu principal és formar els nostres 

jugadors tant a nivell futbolístic com personal dins un 

àmbit lúdic, recreatiu i educatiu. 

 

Continguts: 

 Sessions d’entrenament on es treballaran 

continguts motrius, tècnics i tàctics adaptats a les 

edats dels jugadors. 

 Piscina diària. 

 Incorporar coneixements del lèxic esportiu 

(també en anglès). 

 Una experiència extraordinària per setmana. 

 Premis disciplinaris setmanals. 

 Sessions especifiques de porters. 

 Fruita per esmorzar cada dia. 

 

Participants: 

El campus està obert a nens i nenes nascuts entre el 

2003 i el 2011 (ambdós inclosos). 

 

 

 


