Organitza: Club Atlètic Sant Ponç
Direcció: ZEROGOLS

1.- Introducció
Benvolguts i benvolgudes famílies, amics i participants,
ZEROGOLS desenvolupa durant aquestes festes de Setmana Santa el seu
CAMPUS de tecnificació de porters.
ESCOLA DE PORTERS té com a objectiu principal formar els porters des
de totes les parts: tècnica, tàctica i mental. Per poder augmentar al seu
rendiment al camp i les seves potencialitats com a tal.

2.- Formadors
El nostre principal formador és:
Albert Valera

-

ex-porter en diferents categories i equips.

-

Mestre d’Educació Física

-

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

-

Entrenador de Futbol.

-

Preparador físic: especialitzat en Entrenaments de
Porters.

Voluntariats

-

Porters/es de categoria Juvenil i Sènior.

3.- Instal·lacions
Les instal·lacions on es desenvolupa del Campus són les municipals del Barri
de Sant Ponç de Girona. Instal·lacions d’herba artificial d’última generació.
El Club que les gestiona ens les ha cedit per fer-ne un us esportiu i
respectuós.

4.- Metodologia i grups
Agrupacions per nivell i categories. 6 places MÀXIM per cada Grup
G1: INICIACIÓ. Nascuts els anys 10-09-08.
G2: FORMACIÓ. Nascuts els anys 07-06-05-04.
G3: CONSOLIDACIÓ. Nascuts els anys 03-02-01-00.
G4: PERFECCIONAMENT. Nascuts el 99 o abans.

Es realitzarà un escalfament conjunt centrant-nos en conceptes tècnics
molt analítics (bloqueig, caigudes, batudes, etc.) i posteriorment la part
central de la sessió es dividirà en grups amb treball global. Fent activitats
el més semblants a les situacions de partit.

5.- Continguts a treballar
BLOQUEIG:

REBUIG:

-

directe

-

alt/baix

-

alt/baix

-

lateral/frontal

JOC AERI:

JOC DE PEUS:

-

control pilota i seguretat

-

joc de peus peu hàbil/no hàbil

-

desplaçaments i lectura de

-

joc curt/llarg

trajectòries

6.- Horari Campus 4 DIES
9:00h a 9:15h

REBUDA

9:15h a 10:45h

1a ACTIVITAT

10:45h a 11:15h

ESMORZAR (propi de casa, tenim servei de BAR)

11:15h a 12:45h

2a ACTIVITAT

12:45h a 13:00h

DUTXA I RECOLLIDA

7.- Material necessari
-

samarreta porter

-

guants oficials

-

xancletes

-

pantalons

-

mitjons llargs

-

tovallola

-

impermeable

-

botes futbol

-

sabó

-

ampolla aigua

-

gorra

-

samarreta oficial

8.- Inscripció i forma de pagament
Una vegada hagueu demanat participar al CAMPUS mitjançant la pagina web
zerogols.com podreu formalitzar l’inscripció fent el pagament al numero de
compte ES95 1465 0100 9419 00254266 i enviant al correu electrònic
zerogols@gmail.com la inscripció i el rebut del pagament realitzat.
PREUS:
75€ resta de participants.
60€ alumnes Escola de Porters o porters Atlètic SantPonç, CEBESCANO
i CEFARNERS.
La vostra plaça al CAMPUS estarà confirmada quan rebem l’inscripció per
correu electrònic correctament omplerta amb el resguard del pagament i
reveu la nostra confirmació.

9.- Imatge i comunicació
Demanem poder fer ús de la imatge del vostre fill/a per penjar fotografies
o vídeos de les activitats que realitzem, simplement per donar a conèixer la
nostra tasca en aquest àmbit. Facebook (pàgina ESCOLA DE PORTERS),
Instagram i Twitter @zerogols.
Per això en el mateix full de l’inscripció demanem firmeu l’AUTORITZACIÓ
PEL TRACTAMENT IMATGES DEL VOSTRE FILL/A.

ZEROGOLS US DESITJA BONA SETMANA SANTA.

