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PROJECTE ESPORTIU

FILOSOFIA:

Volem ser un club referent en la nostra zona,

tant a nivell futbolístic com a nivell humà.



Creació d’una àrea esportiva

Responsable d'àrea:   vice-president esportiu                              

Caps d’àrea:  COORDINADORS

Staff tècnic

2 entrenadors

Específics 

porters

Delegats

d'equips
Captació



Formació esportiva i de valors als nostres 

jugadors en totes les etapes del futbol base.

I poder donar la competitivitat i les categories      

adequades en totes les etapes del futbol base.

Objectiu principal 



Volem treballar per que els nostres equips siguin 

protagonistes en els partits, amb mentalitat 

guanyadora i capacitat per guanyar en resultat i joc.

Joc d’equip, bon tracta de pilota, ser ofensius, 

solidaritat en el treball defensiu i tenir fair play han 

de ser part de la nostre identitat. 

Filosofia i model de joc 



La metodologia:  3 grans pilars

BLOC 1

IMATGE i 

COMPORTAMENT

BLOC 2

APRENENTATGE i 

EVOLUCIÓ
BLOC 3

MOTIVACIÓ



B1. Imatge i comportament

1.  Donar una molt bona imatge dintre i fora del  
camp.

2. Respectar i complir el nostre règim intern. 

3.  Fomentar valors als nostres jugadors. 



B2. Aprenentatge i evolució

1. Planificació de la temporada.

2. Programació setmanal i sessions.

3. Continguts tècnics, tàctics, físics i coordinatius.

4. Objectius individuals i col.lectius.

5. Formació d’entrenadors.



B3. Motivació

1. Tenir els jugadors motivats i fer que tots es 
sentin importants i part de l’equip.

2.  L’aprenentatge i evolució farà que augmenti el      
seu estat d’anims. 

3.Ser competitius, guanyar també és important.

4.Posibilitat d’activitats motivadores (gravació 
d'entrenaments i/o partits, xerrades formativas, 
jornades de club, xarxes socials).



Planificació d’equips:

En el moment de confeccionar les plantilles, ens 
basarem en respectar les poblacions i així poder 
mantenir els grups actuals.

En el cas excepcional, bé sigui per nivell de 
categoria o per completar equips haurem de 
mobilitzar jugadors.

Tots els nostres jugadors pertanyen a la unió i 
nosaltres hem de buscar sempre el millor per ells i 
per els nostres equips.



Mateix funcionament per tots els equips:

1. Organizació i normativa d’equip.

2. Seguir la metodología d’entrenament.

3. Mateixa filosofia i model de joc.



Gestió d’equips:

1. Número de jugadors, equips fut 7 i fut 11.
2. Dies,horaris i seus d’entrenaments i partits.
3. Staff tècnic: Entrenadors i entrenador porters.
4. Figura del delegat.
5. Entrenaments estructurats per edats.
6. Documents de seguiment i control 
d’entrenaments i partits.



AGRAÏMENTS PER L’ASSISTÈNCIA

Desitgem que sigui del vostre interés i esperem 

que us hagui agradat la proposta.
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