
 

FUTBOL SALA Infantil     Curs: 2n d’ESO 

 
1.- OBJECTIUS 
 
1.1.- Aplicar al joc el reglament del Futbol Sala (CEEB). 
1.2.- Dominar els elements tècnics del Futbol Sala: Conducció, passada,  

recepció, regat i  xut. 
1.3.- Conèixer els elements tàctics del Futbol Sala: Sistema 2-2 i 3-1,  

aspectes ofensius i defensius. 
1.4.- Gaudir de la pràctica esportiva. 
1.5.- Col·laborar amb l’equip per assolir un objectiu comú. 
1.6.- Acceptar les crítiques constructives de l’entrenador i els companys. 
1.7.- Fomentar els Valors Educatius de l’Esport: Esforçar-se, cooperar i ser 
responsable. 
 
2.- CONTINGUTS 

 
2.1.- Reglament del Futbol Sala (Consell d’Esport Escolar de Barcelona) 
2.2.- Treball de les Habilitats Motrius Específiques, Perceptiumotrius i 

Capacitats Condicionals: força, velocitat, resistència i flexibilitat. 
2.3.- Treball individual amb pilota: 

2.3.1.- Conducció i control amb les dues cames, contacte amb  
diferents parts del peu, trepitjar i colpeig amb el cap; 

2.3.2.- Passades (ras, bombejat, mitja alçada)  Recepcions; 
2.3.3.- Xut (interior, tars i puntera, com a recurs tècnic); 
2.3.4.- Regat (finta amb velocitat 1x1 i paret 2x1) 
2.3.6.- Tècnica individual analítica: específic porter. 
2.3.5.- Tècnica individual analítica amb oposició.  

2.4.- Treball tàctic: 
2.4.1.- Col·locació en el camp: Sistemes 2-2 i 3-1. 
2.4.2.- Treball ofensiu en situacions 1x1, 2x2, 3x2 i contraatacs: 2x1, 3x1 i 3x2. 
2.4.3.- Iniciació a defenses col·lectives: Ajudes defensives i replegaments. 

2.5.- Participació activa amb l’equip. 
2.6.- Respecte a les decisions dels companys i de l’entrenador.  
2.7.- Els Valors Educatius de l’Esport: Esforç, cooperació i responsabilitat.      
3.- METODOLOGIA 
Es treballarà generalment a través de jocs i exercicis que intervinguin 
mecanismes de decisió. Es realitzaran jocs reduïts (2x2, 2x2+1 i 3x3) i de 
competició adaptada. Les sessió s’estructuraran amb un escalfament, una 
part principal i activitats de finalització. És important que els alumnes 
coneguin les diferents possibilitats i exercicis d’escalfament (han de poder 
escalfar per ells mateixos). 
4.- AVALUACIÓ 
 
L’educador/entrenador realitzarà una observació de la progressió dels seus alumnes 
i es lliurarà un informe de cadascun d’ells al final del curs acadèmic. 
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