
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

CAMPUS TECNIFICACIÓ DE 
FUTBOL-SALA 

DEL 15 AL 18 D’ABRIL 



 

QUÈ OFERIM? 
El nostre campus esportiu de futbol, et permetrà incrementar i millorar les teves 
capacitats tècniques i tàctiques, treien un rendiment major de les teves qualitats 
esportives, mentre es gaudeix, s’aprèn i no s’abandona els valors del nostre esport. 
 
En les sessions d’entrenament, l’objectiu principal serà dotar als participants de tots 
els recursos possibles i assegura un aprenentatge continu.  
 
Cada sessió estarà enfocada per treballar i millorar les habilitats motrius bàsiques a 
traves de la tècnica específica del futbol sala i les qualitats físiques bàsiques, a traves 
de situacions reals de joc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ TREBALLAREM? 
 

POSICIONS A LA PISTA EN UN SISTEMA TÀCTIC 3-1. 
 

 

Porter 
La posició de porter en el futbol sala té vital importància. La confiança que un porter 
transmet és importantíssima perquè la resta de jugadors puguin desenvolupar el seu 
joc. 



 

 
Ha de tenir molta agilitat, flexibilitat i reflexes per ser un bon porter, condicions que es 
poden millorar a base de entrenaments específics. 
Una gran capacitat de concentració per evitar el nerviosisme, i tenir el control de la 
situació serà clau per superar situacions complexes al llarg d’un partit. 
 
El porter pot utilitzar les mans dins de l’àrea. 
  

Tanca 
Jugador més atraçat de l'equip, principalment ha de tenir gran visió de joc per avançar-
se a la jugada, això li donarà una bona anticipació. 
 
Es convertirà en el ajudant de tots, farà cobertures. 
 
Serià bo que fos un jugador sacrificat, que sigui ràpid en la pressa de decisions i que 

tingui una bona visió perifèrica ( és l’habilitat de localitzar, reconèixer i respondre a l’ 
informació en les diferents parts i jugadors de dintre la pista). 
 
Finalment, haurà de saber temporitzar, per la seva situació, es veurà obligat a 
defensar moltes vegades en inferioritat, cosa que si sap temporitzar correctament( 
aguantar), donarà temps a la resta de companys per ocupar les seves posicions. 
 

Ala 
La posició d'ala és la que més desgast físic requereix, amb la qual cosa haurà de tenir 
una molt bona preparació física. Donat la seva posició i el seu rol en el equip haurà de 
tenir una bona tècnica per participar en la creació del joc. 
 

El sacrifici i el moviment sense pilota (desmarcatge) són característiques comuns per 
a tots els llocs, però la de l’ala, requerirà si cap, un esforç major. 
 

Pivot 
Serà el jugador més avançat de forma habitual, amb el que en pèrdua de pilota és el 
primer defensor, i en atac, el jugador encarregat principalment d'acabar les accions a 

porteria (finalització). 

 
Ha de saber crear espais lliures i també ocupar-los per poder desmarcar-se dels 
demes jugadors. 
 
Si juga de pivot fix, ha de tenir la paciència suficient per rebre la pilota y aguantar-la. 
 
 

PARTS DEL PEU: 
 Empenya Frontal/Total: 

o S’utilitza per colpejar fort i llarg, imprimint una gran velocitat a la pilota i 
precisió.  
 

 Empenya interior: 
o Colpejar amb efecte (rosca). Son colpejos de gran precisió, força i 

velocitat.  
o Salva obstacles, generalment elevat.  
o Per finalitzar estratègies. 

 

 Empenya exterior: 



 

o Colpejar amb efecte, es difícil del realitzar. 
 
 

 Interior peu: 
o Per colpejar amb seguretat. Son els de major precisió però de menys 

velocitat.  
o NO efecte, en parat no s’eleva la pilota. 
o L’utilitzem: Passada curta (molt), tir (poc, a prop), refús (poc), control 

(molt). El més utilitzat. 
 

 Exterior: 
o El exterior del peu s’utilitza per controls, sortida de pilota en situacions 

laterals. 
o Sol ser un colpeix amb molt efecte i requereix molt domini per poder 

imprimir la força que un vol. 
 

 Puntera: 
o Serveix per xutar ràpidament, sense preparar massa la cama. 
o Més fort però menys precisió. 

 

 Planta y taló: 
o Son recursos per sorprendre, i normalment s’utilitzen como recurs 

puntual.  
 
 

CONTROL 
És l'acció mitjançant la qual ens apropiem de la pilota, deixant-la en condicions de ser 
jugada ràpidament, sempre hi ha una acció posterior després del control.(Conducció, 
regat/driblar, passada o xut) 
 
Es un dels aspectes més importants en un jugador tècnic. 
 
Gran importància en el seu domini (moltes pèrdues i quantitats de gols fallats per mal 
control). 
 

 Tipus de controls: 
o Parada: 

 La pilota es queda totalment quieta. 
 

o Semi parada: 
 La pilota no se immobilitza del tot. 

 

o Esmorteïda: 
 Controls per restar velocitat en la pilota. 
 Control amb la cuixa (quàdriceps), amb el pit, cap. 

 

o Orientats: 
 A la vegada que ens fem amb la pilota, li donem una sortida en 

una determinada direcció. 
 Li donem més velocitat al joc. 
 Qualsevol superfície de contacto. 

 
 



 

 
 
 
 

PERFECCIONAMENT TÈCNIC QUE TREBALLAREM: 
 

o Control orientat i passada, fonaments ofensius. 
 

o Conducció en les diferents parts del peu. 
 

o Diferents regats per poder superar un defensor. 
 

o Definició, xut i 1 contra porter. 
 

o Fonaments defensius: 

 Desplaçaments.  

 Entrada. 

 Orientació. 

 Posició del cos.  

 

COM S’ORGANITZARÀ? 
L’organització de les activitats serà la següent: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

Tècnica 

Individual 

Control i 
passada 

Conducció i 
regat 

Fonaments 
defensius 

Xut 

Tècnica 

Porter 
Llançament Refús Blocatge Lateralitat 

Tàctica 

Individual 
Camp visual 

Desmarcatge/ 
finta 

Pressa de 
decisió 

Velocitat 
execució 

Situació 

Tàctica 
Posició Tanca Posició Ala Posició Pivot Universal 

Valors Concentració Respecte Perseverança 
Comunicació 

verbal 

 

Activitat de competició: 
A cada tarda es realitzaran competicions en què participaran tots els jugador/es. 
Es disputaran competicions de finalització, de passades, i de conduccions de pilota. 
 

QUÈ ES NECESSITA? 
Per tal de poder fer totes les activitats d’una manera correcta, higiènica i segura es 
necessitarà el següent: 

 Roba esportiva. 

 Calçat esportiu (NO TACS!) 

 Material per dutxar-se (tovallola, xancletes, xampú) 

 Petit esmorzar 
 



 

 
 

DATES I HORARIS 
Les dates seran del 26 al 29 De març. 
I els horaris d’entrada i de sortida seran: 

 9:00: Hora d’entrada 

 17:00: Hora de sortida. 

QUE ENS ENTRA EN EL PREU ? 
Els nens i nenes tindran entrenaments de futbol sala durant el matí i la tarda. 
A més a més: 

 Dinar 

 Berenar 

 Servei d’acollida opcional a les 8 h 

VIES DE CONTACTE 
 Telèfon: 93 448 63 50 

 Correu electrònic: futbolsala@laieta.cat 
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