
 

 

   Campus de futbol de Setmana Santa 
 

 

Aquesta Setmana Santa del 26 al 29 de març, millora el teu nivell de futbol, al campus del Puri.  

Adreçats als nens i nenes de 9 a 13 anys. 

L’equip format per monitors, que actualment són els entrenadors de futbol de les categories de Benjamí i Aleví seran 

els que impartiran els entrenaments diferenciats en dues àrees.  

 

 

 

 

 

Aquests entrenaments ajudaran als jugadors a adquirir les capacitats coordinatives, desenvolupant les habilitats i 

destreses bàsiques (desplaçaments, control, conducció, passada i recepcions) que els donaran la qualitat tècnica dels 

diferents moviments i a més es fa especial èmfasi en desenvolupar l’equilibri, la velocitat de reacció i execucions 

adequades. 

També els transmetran un coneixement sobre les situacions del joc, l’organització de l’equip i la comunicació amb els 

companys. A més dels entrenaments , cada dia faran partits de futbol de 5 x 5 amb els companys i entrenadors. 

 

Inscripcions: Del 5 a 9 de març al despatx de l’AMPA Purificació Salas. 

Horari de 9:00 a 15:00 i de 16:30 a 18:00h. els divendres fins a les 17:15h. o per correu a extraescolars@ampapurisalas.cat  

 

Per fer la inscripció, cal que adjunteu els següents documents: 

 
               Fotocopia de la targeta sanitària.                 

               Fotocopia del carnet de vacunes.   

       Fotografia del nen/a (mida carnet). 

       Informe mèdic si el nen/a pateix alguna malaltia o disminució.  

 

 

 

                     Preus i horaris del casal:  

        4 dies sense dinar de 9:00 a 14:00h....63€        

        4 dies amb dinar de 9:00 a 15:30h......89€ 

        1 dia amb dinar de 09:00 a 15:30h..... 23€ 

        1 dia sense dinar de 9:00 a 14:00h......17€ 

 

                     Acollida matí i tarda 

4 dies de 8:00 a 9:00 ........11€            1 dia.....4€ 

4 dies de 8:30 a 9:00h........ 7€            1 dia..... 3,50€ 

4 dies de 15:30 a 17:00h....16€           1 dia......5€ 

4 dies de 15:30 a 16:30h....11€           1 dia......4€ 

4 dies de 15:30 a 16:00h......7€           1 dia...... 3,50€ 

Preu dinar esporàdic 7,30€ 

Els nens i nenes que no són socis de cap AMPA organitzadora, hauran d’abonar 5€ 

 

 

 

 

 

 

Entrenaments  de futbol tècnics Entrenament porters 

 Habilitat i control de la pilota 

 Xut i colpeix amb el cap 

 Conducció i regat 

 Relleu i intercepcions 

 Circuits tècnics 

 

 Parades, blocatges i rebuigs 

 Desviaments, sortides i prolongacions 

 Llançament  


