
TEMPORADA 20-21 

Escola de Futbol del CE Europa 



INTRODUCCIÓ 

Escola de Futbol del CE Europa 



COS TÈCNIC 

 

 1 Director 

 2 Coordinadors Generals 

 45 Monitors 

ESTRUCTURA DE L’ESCOLA 

GUILLEM JOSA 

Director 

PABLO TRAMULLAS 

Coordinador Nou Sardenya 

IGNASI VARONA 

Coordinador Camp de l’Àliga 

Monitors 

Entrenador porters Fisioterapeuta 

Monitors 

Entrenador porters Fisioterapeuta 

 

 2 Entrenadors de porters 

 2 Fisioterapeutes 

 Col·laboradors (web, 

administració...) 



INSTAL·LACIONS 

Escola de Futbol del CE Europa 



NOU SARDENYA  

INSTAL·LACIONS 

c/ Camèlies s/n 

CAMP DE L’ÀLIGA 

Plaça Alfons Comín s/n OFICINES DEL CLUB 

c/ Pau Alsina, 140 

Tel. 932 102 551 



MODEL D’ESCOLA 

Escola de Futbol del CE Europa 



4 PILARS BÀSICS: 

MODEL D’ESCOLA 

1. ASPECTE LÚDIC: Els nostres jugadors/es han de ser feliços i s’ho han de passar bé fent esport. 

 

2. ASPECTE COMPETITIU: No podem oblidar que en l’esport hi ha un resultat, però intentem 

reconèixer l’esforç per sobre del resultat. 

 

3. ASPECTE EDUCATIU: Educar en uns valors als jugadors/es en el nostre espai de convivència. 

 

4. ASPECTE DIVERSITAT: 

 

• FÍSICA: Treure el màxim profit de les característiques de tots els nens, per sobre de 

qualsevol sexe, capacitats, habilitats... 

 

• SOCIAL: Cultures o realitats socials derivats des del propi Ajuntament, jugadors 

provinents de centres d’acollida com Sant Josep de la Muntanya 



EL NEN/A HA DE SER FELIÇ I S’HO HA DE PASSAR BÉ FENT ESPORT,  

AL MATEIX TEMPS D’ANAR APRENENT ASPECTES DEL FUTBOL 

OBJECTIUS 

1. Viure el futbol i els seus valors d’equip i esforç com desenvolupament personal. 

2. Promoure el respecte a l’entorn. 

3. Tots els jugadors juguen mateix temps independentment del nivell. 

4. Viure amb pensament col·lectiu. 

5. Utilitzar el futbol per a la millora acadèmica. 

6. Corregir reforçant positivament. 

7. Viure esportivament entre jugadors, equips i famílies. 

8. Comunicació contínua amb famílies. 

9. Viure diversitats físiques, socials i econòmiques. 

10. Adaptar l’entrenament a cada etapa evolutiva. 

11. Formar jugadors pel nostre futbol de base federat. 

12. Fer viure a les famílies la realitat del nostre club. 



SÓN L’EINA FONAMENTAL PER A DUR A TERME ELS NOSTRES PILARS I OBJECTIUS 

ENTRENADORS 

 Molts dels entrenadors/es han format part de l’Escola 

altres temporades i els nous són entrenadors/jugadors 

futbol base o jugadors/es del 1r equip Masculí i Femení. 

 

 La seva actuació es resumeix en: 

o Ser un model pels nens/es en quant a la manera 

de fer. 

o Reforçar positivament els jugadors/es per a 

afavorir el creixement personal i esportiu. 

o Valorar l’esforç per sobre dels resultats. 

o Crear hàbits i viure en valors d’equip. 

 

 

 

 



ORGANITZACIÓ 

Escola de Futbol del CE Europa 



HORARIS D’ENTRENAMENT: 
 

Els horaris d’entrenament els trobem en 6 torns dividits entre el Nou Sardenya i el Camp de l’Àliga: 

 

NOU SARDENYA: 

 

 TORN 1: Dilluns i Dimecres de 17:30h a 18:30h 

 

 TORN 2: Dilluns i Dimecres de 18:30h a 19:30h 

 

 TORN 3: Dimarts i Dijous de 17:30h a 18:30h 

 

 TORN 4: Dimarts i Dijous de 18:30h a 19:30h 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ 

CAMP DE L’ÀLIGA: 

 

 TORN 5: Dilluns i Dimecres de 17:45h a 18:45h 

 

 TORN 6: Dimarts i Dijous de 17:45h a 18:45h 



ORGANITZACIÓ 

FORMACIÓ EQUIPS 

 

Cada lliga de cada categoria tindrà el nom d’un continent 

(Àfrica, Amèrica, Àsia, Oceania, Europa). Els equips 

seran els països de cada continent. 

 

Criteris a seguir en la formació d’equips: 

 

 Any de naixement 

 Grup d’amics 

 Nombre de jugadors/es 

 Repartir porters entre el màxim d’equips 

 Equilibri del nivell dels equips 

 Necessitats familiars (comunicar directament  

als responsables) 

 

*Per tal d’equilibrar, hi ha la possibilitat  que alguns 

jugadors juguin partit amb un equip però no entrenin 

amb aquest 

 



FUNCIONAMENT 

Escola de Futbol del CE Europa 



SESSIONS D’ENTRENAMENT 
 

 Dues sessions setmanals d’1 hora. 
 

 S’ha de dur una ampolla d’aigua per a hidratar-se. 

Prohibit compartir l’ampolla d’aigua. 
 

 No es podran utilitzar els vestidors per canviar-se 

ni dutxar-se. 
 

 Els jugadors/es podran deixar la seva motxilla al 

seu camp d’entrenament. 

FUNCIONAMENT 

ENTRENAMENT DE PORTERS 
 

Una sessió setmanal de 30’ 
 

 La primera sessió (Dilluns o Dimarts): 

Entrenament específic  
 

 La segona sessió (Dimecres o Dijous): 

Entrenament amb l’equip 

Pot canviar en funció de la 
disponibilitat de 

l’entrenador/a de porters 



FUNCIONAMENT 

PRIMERES SETMANES D’ENTRENAMENT 
 

 Entrenaments molt més lents i amb menys intensitat. 
 

 Es pot donar el cas que hi hagi nens que se’ls canviï de grup per tal d’equilibrar el nivell 

dels equips. 
 

 Comunicació amb coordinadors. No parlar amb entrenadors abans o després de 

l’entrenament ja que estaran treballant amb els nens. 
 

 Els entrenadors i coordinadors ens encarreguem d’atendre els nens que ploren. 



DIA DE PARTIT (NOU SARDENYA) 
 

 Convocatòria 10 minuts abans de l’inici del partit. 
 

 Escalfament, algunes indicacions i inici del partit. 
 

 S’ha de dur una ampolla d’aigua per hidratar-se. 
 

 Els jugadors/es han de venir canviats de casa.  

FUNCIONAMENT 

PARTITS 
 

 Entenem la competició com una eina més en la formació dels nostres jugadors/es. 
 

 Dues parts de 22 minuts. 
 

 Màxima participació de tots els jugadors/es. Tothom juga el mateix temps de partit. 
 

 Bon comportament en el camp i a la grada: 
 

 Animar i donar suport amb la correcta mesura. 
 

 L’altre equip està format per companys, no per rivals. 
 

 Màxim respecte per l’àrbitre. 



COMPETICIÓ 

 

 JORNADES INICIALS: A les 3 primers jornades es realitzaran partits d’avaluació amb 

l’objectiu d’equilibrar el nivell dels equips. 

 

 

 LLIGA: Es farà una competició en format de lliga regular que constarà de 15 jornades on 

s’enfrontaran tots els equips. 

 

 

 COPA: Es farà una competició en format de copa regular que constarà d’11 jornades, a 

l’última de les quals es disputaran les finals. Es realitzaran dues copes a cada categoria, 

excepte a Promeses, en funció de la classificació final de Lliga. 

 

Es realitzarà una tanda de penals al final de cada partit. 

 

També baixarà un pare i una mare de cada equip a llençar un penal. 

FUNCIONAMENT 



METODOLOGIA 

Escola de Futbol del CE Europa 



Tota l’escola treballa de manera uniforme però segons 

l’etapa evolutiva: 
 

 Els cicles d’entrenament són trimestrals i cada setmana 

es treballen 2 continguts, un de nou i un recordatori de 

la setmana anterior. 
 

 L’objectiu esportiu és que els nens aprenguin els 

aspectes bàsics del futbol.  
 

 Estructura base de l’entrenament: 
 

1. Inici / recollida jugadors al camp. Introducció 

dels continguts a treballar 

2. Joc d’escalfament 

3. 1r exercici específic 

4. 2n exercici específic 

5. Partit 
 

 Benjamins, Alevins i Infantils juguen els partits amb 6 

jugadors de camp i 1 porter, Promeses i Prebenjamins ho 

fan amb 5 jugadors i 1 porter. 

 

METODOLOGIA 



INFORMACIÓ 

ENTRENADORS 
 

Intentarem que els entrenadors d’entrenament siguin 

els mateixos que el de partit, però donat que aquests 

porten diversos equips, és possible que alguns dels 

partits tinguin un entrenador diferent. 

 

Tenen la possibilitat d’aturar el partit per a corregir 

situacions tècniques o tàctiques del joc amb la intenció 

que els jugadors continuïn aprenent. 

ASPECTES TÈCNICS I TÀCTICS 
 

A mesura que les jornades passin, s’aniran incloent aspectes tècnics i tàctics que 

prèviament s’hauran practicat en els entrenaments. El ritme d’introducció d’aquests 

variarà segons la categoria a la qual pertany l’equip. 



REGLAMENT 

Escola de Futbol del CE Europa 



PUNTUACIÓ PARTIT 
 

 Partit Guanyat: 5 punts 

 

 Partit Empatat: 3 punts 

 

 Partit Perdut: 2 punts 

 

*Tots els equips sumaran punts cada jornada 

 

REGLAMENT: 

CLASSIFICACIÓ 
 

L’ordre en què apareixeran els equips en les classificacions serà alfabètic, però amb els 

seus punts corresponents. D’aquesta manera evitarem visualment primers i últims 

classificats. 

 

Podreu consultar-les als taulons informatius i a la web oficial del club ceeuropa.cat 



INCOMPAREIXENÇA DE L’EQUIP 

 

Si passats 4 minuts de l’inici de partit no hi ha un mínim de 5 jugadors/es (4 més 1 porter) de 

l’equip, els 5 punts seran per l’equip que ha assistit (mínim de 5 jugadors/es) i es realitzarà 

un partit amistós agrupant els jugadors/es dels dos equips. 

 

El temps d’aquesta regla el marcarà el cronòmetre de l’estadi Nou Sardenya. 

 

En el cas que els dos equips no compareguin es donarà per perdut a cada equip (2 punts). 

REGLAMENT: 



INFORMACIÓ 

Escola de Futbol del CE Europa 



INFORMACIÓ 

CALENDARI 



INFORMACIÓ 

CALENDARI 



INFORMACIÓ 

CALENDARI 



CANALS DE COMUNICACIÓ 
 

 E-mail: escola@ceeuropa.cat   Web: ceeuropa.cat 

 

 Telèfon mòbil responsable: 607 866 983 (Dilluns a Dijous de 17:30h a 19h) 

 

 Coordinadors responsables: Pablo Tramullas (Nou Sardenya) – Ignasi Varona (Camp de l’Àliga) 

 

 Circulars - Taulells suro Nou Sardenya i Camp de l’Àliga – Periòdic mensual en paper “L’Escapvlat” 

 

 Administració – Oficines Club (c/ Pau Alsina, 140.   Tel. 932 102 551) 

 

 

 

INFORMACIÓ 

mailto:escola@ceeuropa.cat
mailto:escola@ceeuropa.cat
mailto:escola@ceeuropa.cat
http://www.ceeuropa.cat/
http://www.ceeuropa.cat/
http://www.ceeuropa.cat/


INFORMACIÓ 

HORARI DELS PARTITS: 

 

 La jornada de partits del Dissabte és de 9h a 14h 

 

 Rotació horària de tots els equips. 

 

 Durant les tres primeres jornades d’equilibri, 

s’entregaran circulars amb l’equip de cada 

jugador i els horaris dels partits del Dissabte. 

 

 Abans de començar la lliga i la copa es rebran via 

mail els horaris de totes les jornades, així com 

els equips, reglament i distribució de camps. 

 

 Cada setmana s’enviaran via mail els horaris de 

la jornada d’aquell Dissabte. 

 



INFORMACIÓ 

SUSPENSIÓ ENTRENAMENTS I PARTITS 
 

Quan les condicions climatològiques siguin adverses i impedeixin el desenvolupament 

normal dels entrenaments o partits, aquests se suspendran.  

 

En cas que plogui però es realitzi l’entrenament, l’assistència serà sota el criteri de les famílies.  

 

Mínim de 10 nens per a fer entrenament adaptat si el camp ho permet 

 

Sempre que sigui possible, us informarem d’aquesta circumstància per mitjà de: 

 Correu electrònic (si no es rep cap missatge, vol dir que hi ha activitat normal –  

NO TRUCAR A OFICINES!) 

 Web oficial del club ceeuropa.cat 

 Xarxes Socials del club (@ceeuropa – Twitter / Instagram) 

 

En el cas que no hi hagi cap informació en cap d’aquestes tres vies, la jornada seguirà amb 

normalitat. 

 

Es tindrà en compte la climatologia que hi hagi al Nou Sardenya i al Camp de l’Àliga, no en altres parts 

de la ciutat de Barcelona. 

http://www.ceeuropa.cat/
http://www.ceeuropa.cat/
http://www.ceeuropa.cat/


INFORMACIÓ 

SUSPENSIÓ DE PARTITS 

 

En el cas que els partits s’hagin de suspendre 

degut a la climatologia, se suspendrà tota la 

jornada donant 5 punts a tots els equips de 

totes les Lligues. 

 

Aquesta jornada suspesa no es recuperaria per 

tal d’evitar problemes amb les jornades 

successives. 

 

Amb aquells jugadors que assisteixin aquests 

dies, sempre i quan el terreny de joc ho 

permeti, es realitzaran partits amistosos 

agrupant jugadors/es de diversos equips. 

 

 



INFORMACIÓ 

‘PACK’ DE ROBA  

 

Tots els jugadors/es de l’Escola del CE Europa hauran de vestir tant en entrenaments com en 

partits, l’equipació oficial adquirida a l’inici del curs. En cap cas es podrà utilitzar roba 

d’altres escoles o entitats que no siguin el CE Europa.  

 

Roba de partit (samarreta, pantaló i mitges), roba d’entrenament (samarreta, 

pantaló, mitjons, dessuadora, pantaló llarg). 

 

És important que personalitzeu la roba dels jugadors/es per tal d’evitar possibles 

pèrdues i/o confusions. 

 

CALÇAT 

Recomanació botes multi tac (de gespa artificial). 

 

CANYELLERES 

No és obligatori però a partir d’edat Benjamí s’han de començar a acostumar a  

dur-les en els partits. 



INFORMACIÓ 

ASSISTÈNCIA A ENTRENAMENTS O PARTITS 

 

No cal avisar ni trucar per la no assistència a entrenaments o partits, sempre i quan sigui per  

un dia o una setmana. Sí cal fer-ho quan és per lesió, malaltia o vacances (llarga absència) o 

bé si el nen/a ha tingut símptomes de COVID o ha estat en contacte amb una persona positiva. 

 

REVISIÓ MÈDICA / MÚTUA PRIVADA 

 

Tots els jugadors han de tenir vigent la revisió mèdica (Vigència 2 anys) 

Disposen d’assegurança de mútua privada, més enllà dels fisios del club. 

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA 

 

En cas que algun jugador/a necessiti assistència mèdica a causa d’una lesió que s’hagi pogut 

produir durant la realització de les activitats habituals de l’Escola del CE Europa, cal que us 

poseu en contacte amb els responsables per tal de facilitar-vos la documentació que haureu 

de presentar al centre mèdic on us atendran. 

 



INFORMACIÓ 

FESTA DE CLOENDA 

 

El 18 de Juny el Nou Sardenya acollirà la festa final 

de curs de l’Escola de Futbol amb protagonisme 

per a tots els jugadors. 

 

Entrega de reconeixements a tots els jugadors/es 

de l’Escola, equips i aficions guanyadors de lliga i 

copa. 

FEDERACIONS 

 

El procés de selecció es duu a terme a partir d’un seguiment de tota la temporada. 

 

Els criteris de selecció de jugadors/es els marcaran tots els monitors de cada categoria de 

l’Escola, responsables de l’Escola, i els entrenadors i coordinadors dels equips federats. 




