IDEARI FUTBOL BASE C.E. ÒDENA

El futbol base del C.E. Òdena, es pot definir com una organització esportiva que vol:
•
•
•
•
•
•

Formar persones amb uns bons hàbits esportius.
Formar esportistes amb una sèrie de valors aptes per la nostra societat.
Afavorir el desenvolupament integral tant físic com psíquic dels nostres esportistes.
Formar jugadors per nodrir els primer equips de l’entitat.
Formar i potenciar els jugadors vàlids cap el futbol d’àmbit català o estatal (futbol professional).
Donar un servei esportiu al municipi d’ Òdena i a la comarca de l’Anoia, oferint als nens i joves la
possibilitat de fer esport i jugar a futbol.
Per aconseguir aquests objectius ens plantegem una línia de treball a seguir.

PRINCIPIS DEL FUTBOL BASE DEL C.E. ÒDENA:
Qualsevol entitat esportiva, ha de tenir una línia de treball, un referent, un estil que el diferencia dels
altres. Es bo crear una pròpia identitat. Per això, al C.E. Òdena tenim molt clar que hem de tenir unes
pautes i línies que ens marquin la filosofia a seguir.
1. L’ESPORTISTA: La filosofia de treball del C.E. Òdena gira al voltant de l’esportista, adequant tots els
recursos per que així sigui.
2. FORMACIÓ INTEGRAL: Som conscients de la necessitat que la nostra tasca tingui la similitud
necessària amb la tasca que fa l’escola. Per això la formació integral (esportiva i humana) està present
en totes les activitats del futbol base del C.E. Òdena.
3. FORMACIÓ CONTINUADA: Ens decantem més per fer una tasca de formació continua, doncs creiem
que qualsevol procés d’aprenentatge necessita d’un cert temps. Dins d’aquesta filosofia i com a
model, definirem l’activitat esportiva com un viatge amb un inici (pre-benjamins) i amb un final
(juvenils).
4. EL TREBALL EN ELS ENTRENAMENTS ÉS LA BASE DELS APRENENTATGES: Això vol dir un treball de
qualitat, planificat i d’una intensitat adequada a les necessitats, i a on l’esportista, ha d’esforçar-se al
màxim i amb l’atenció pertinent. El partit del cap de setmana no és res més que una continuació i
posada en pràctica del treball fet en els entrenaments. El concepte és que "no aprenem per competir
sinó que quan competim aprenem".
5. ATENCIÓ PEDAGOGICO-ESPORTIVA ADEQUADA: Per dur a terme tot aquest projecte el C.E. Òdena ha
apostat per disposar d’un bon equip de entrenadors educadors. Tenint en compte la vessant
educativa/esportiva l’estructura tècnica està formada per llicenciats d’educació física, mestres en
educació física especialistes en futbol, entrenadors de futbol amb diferents titulacions, preparadors
físics, fisioterapeutes... Tots ells amb l’objectiu de fer una bona tasca de formació. Busquem que el
jugador als 18 anys quan acabi el seu procés d’aprenentatge dins del futbol base del C.E. Òdena, a més
de tenir els conceptes tècnics i tàctics individuals totalment apresos i automatitzats, tingui present
dins de la competició, quan, com i on els ha d’utilitzar.
La línia pedagògica-esportiva del futbol base del C.E. Òdena des del punt de vista merament esportiu,
vol:
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•
•
•
•

Potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge progressiu de les diferents habílitats
futbolístiques.
Potenciar els aspectes cognitius dels jugadors, fer jugadors intel·ligents.
Potenciar el domini de les diferents habilitats tècniques i tàctiques.
Ajudar en el desenvolupament harmoniós de totes les capacitats condicionals i coordinatives dels
esportistes.

La línia pedagògica-esportiva del futbol base del C.E. Òdena des del punt de vista socio-afectiu, busca
formar persones amb:
• Esperit de solidaritat.
• Actituds de respecte als altres i a un mateix.
• Actituds s’esforç i superació constants.
Per aconseguir això el nostre treball partirà d’un respecte cap els jugadors i una atenció continuada als
comportaments dels nostres jugadors davant de la pràctica esportiva, educant-los en els valors que
regeixen en la nostra societat. Orientant-los cap a la millora i esforç personal, en detriment del guanyar a
qualsevol preu.

PRIMER ÉS L’ESPORTISTA, SEGON EL TREBALL I TERCER ELS RESULTATS.
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