Activitat Extraescolar de Minifutbol
Curs 2016 - 2017

Adreçada a infants de Segon en endavant.
Descripció de l’activitat:
El món del futbol adaptat a la metodologia de la nostraescola. Es
tractad’oferiralsinfants

una

visió

del

futbol

méspropera,

que

gaudeixinpracticantaquestesportd’equip, senserivalitat, jugant de manera
planera i oferint-los bonsmodels.
Dirigit a infants de segon, tercer i quart de primària. L’activitatestarà
enfocada a la pràctica del futbol sala, adquirinthabilitatstècniques i
tàctiquesd’aquestesportsempre des de la vessantmés lúdica.
Les

sessionsestaranestructurades

de

manera

que

elsinfantstreballaranelstretscaracterísticsd’aquestesportconjuntamentam
bvalorsintrínsecscomsón la companyonia, el respecte i la solidaritat, a
través de jocs i exercicis que barrejaranambdósobjectius.
Elsinfantsdesenvoluparantot una sèrie de qualitatsenvers el joc i en
ellsmateixos, comsón:
- Jugar a futbol des del caireméslúdic.
- Prendreconsciència del propi cos i de les seveshabilitats i el seu
control.
- Trencarambrolsestablerts.
- Gaudir de la pràctica de l’esportjuntambd’altrescompanys i
companyes.
- Aprendre i millorartècniquesdiferents de l’esport.
- Entendre el joc en equip.
- Sentir-se partícip en totmoment de l’activitat.
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- Sentir-se acompanyat des del respecte durant les estones de
l’activitat.
- Valorar el grup i sentir-se valorat per el grup.
Les sessionstindran una durada d’una hora, ontotselsjocs
exercicisrelacionats, tindran la pilota com a protagonista.

i

- Començarem les sessionsambjocsmoguts/tradicionals per a poder
escalfar el cos per a la pràctica.
- Tècniques i tàctiques del futbol. En aquestaspecte cada sessió es
faranjocsambdiferentsestils per a poder practicar elsaspectes del
futbol d’una manera divertida.
- Partit
de
durada
determinada,
on
les
consignes
anirancanviantsegons la sessió.
- Relaxació i estiraments.
Localització i calendari:

L’activitat es realitzarà a la pista de l’escola o a la pista dels barracons,
totselsdilluns i hi haurà dos torns
Primer torn16h00 a 17h15Pels infants de 2on i 3er comptant que
deixemelsinfantsuns 15’ per a que
puguinberenar.
Segon torn 17h15 a 18h15 Pels infants de 4art i 5é
Des d’inicisd’Octubre de 2016 fins al Juny de 2017
Es comunicaràdurant el cursaquellsdies que degut a festivitats, dies de
lliuredisposició, sortides, etc. no hi hagi extraescolar de Minifutbol.
Acompanyants/Monitors: Anna SimónRieraiEnric Vidal Ballester.
Material necessari:

Vestitsamb roba còmoda i bambes.
mail de l'activitat: minifutbol.encants@gmail.com
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