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Les noies d’entre 6 i 14 anys que estiguin interessades a participar en la Jornada de l’1

de maig encara poden realitzar la seva inscripció gratuïta.

Per sisena temporada consecutiva, la Federació Catalana de Futbol organitza la

Jornada de Futbol Femení el proper dimarts 1 de maig. L’objectiu és fomentar el

futbol femení entre les nenes i noies de 6 a 14 anys que practiquen aquest esport de

manera habitual o que, per contra, volen iniciar-se. Enguany hi hauran 15 seus

repartides per Catalunya amb la finalitat d’apropar el futbol femení a tot el territori.

Entrenadors titulats de l’FCF portaran a terme una formació específica per millorar

determinats aspectes del joc durant les quatre hores i mitja que dura la Jornada.

D’aquesta manera, durant aquest temps, les joves futbolistes podran perfeccionar la



passada, el xut, el control, el regat o l’anticipació, entre altres conceptes. Totes les

participants tindran una pòlissa d’assegurança de l’FCF que cobreix qualsevol

incidència que es pugui produir durant la Jornada.

Una vegades les futbolistes arribin a la seva seu, a partir de les 9.00 hores, els

entrenadors les aniran dividint en grups de 12 en funció de l’edat i les seves habilitats.

El primer bloc d’activitats tindrà lloc de 9.30 a 11.00 hores. Després de descansar deu

minuts, les jugadores realitzaran el segon bloc d’exercicis fins a les 12.15 hores. Un

quart d’hora més tard se celebraran els amistosos amb els equips territorials de cada

delegació, amb una durada aproximada d’una hora i mitja. La Jornada finalitzarà a les

14.00 hores, quan totes les participants rebran una samarreta d’#Orgullosa, una

motxilla i un diploma. A més, diverses futbolistes de Primera i Segona Divisió

Nacional Femenina visitaran cada camp de futbol per donar consells a les noies i

animar-les a jugar a futbol.

Totes les interessades poden realitzar la inscripció gratuïta fent clic AQUÍ. Des de

http://fcf.cat/noticia/les-ambaixadores-de-la-6a-jornada-de-futbol-femeni/24/04/2018
http://futbolfemeni.com/inscriu-te


l’FCF es recomana formalitzar la inscripció de manera online, tot i que les jugadores

que decideixin apuntar-se el mateix 1 de maig també ho podran fer.

Per a més informació, es pot consultar el web futbolfemeni.com.
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