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1.PRESENTACIÓ 

 

L’Associació Esportiva Píbody vetlla per la inclusió social a través de l’esport a Lleida 
i província i apropa l’activitat física i l’esport a les capacitats de les persones amb 
diversitat funcional o no. 

La nostra filosofia és desenvolupar al màxim les capacitats individuals a l’hora que 
millorem les necessitats. En aquest projecte volem treballar en vers aquesta línia a través 
del FUTBOL ja que per si sol aporta la motivació necessària que necessiten els 
esportistes que el practicaran per tal de treballar no només aspectes físics sinó també 
psicològics i socials. 

Des de fa uns anys, la nostra Associació i la UE Balàfia, tenen signat un conveni per 

garantir que la inclusió sigui una realitat. Convertida ja en una secció del club que 
es gestiona des de l’Associació Esportiva Píbody, es vol oferir a aquelles persones que 
vulguin jugar al futbol una oportunitat per complir el seu somni. 

Com més endavant s’explicarà, aquesta temporada 2019-2020, s’ofereixen dos 
modalitats de participació: D’una banda, trobem l’equip de futbol 7 amb un 

rerefons de lleure amb competicions puntuals i amb 2 entrenaments setmanals. 
D’altra banda, s’ofereix com a equip consolidat, un equip inclusiu més competitiu que 
estarà federat per segon any i jugant a 4a Catalana.  

El club també obre una secció especial permetent als esportistes de les dues 
modalitats de participació però amb certificat de discapacitat, participar en les 
competicions que s’organitzen des de l’ACELL i des de la Federació Catalana d’Esports 
per a persones amb Discapacitat Intel·lectual durant l’any i també participar en els 
Specials Olímpics que es celebren un cop a l’any.  

Val a dir, que les persones que intervenen amb els esportistes són 

professionals de l’àmbit de l’activitat física, l’esport inclusiu i el món de l’educació. A 
més, l’Associació compta amb un equip interdisciplinar format per: psicòloga, 
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treballadora social, mestres, logopeda i fisio. Això ens permet anar molt més enllà del 
futbol per treballar altres continguts sobre habilitats motrius bàsiques i capacitats 
físiques, comunicació, autocontrol i reconducció de la conducta, relacions socials, gestió 
d’emocions i conflictes i hàbits higiènics i saludables i acceptació de normes. 

Destacar que a aquest projecte l’avala gairebé una dècada assolint entre d’altres, el 
nostre objectiu principal que és el benestar i creixement personal dels nostres 
esportistes. 

A continuació, destacarem els objectius del projecte i les característiques de cadascuna 
de les modalitats de participació a aquest. 
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2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

A més de gaudir i passar-ho bé… 

2.1 Combatre el sedentarisme, millorar la condició física i 

potenciar els hàbits saludables. 

2.2 Practicar el Futbol com a recurs social per conèixer i 

relacionar-se amb altres persones de la ciutat de Lleida. 

2.3 Desenvolupar el valor del compromís amb un equip. 

2.4 Millorar l’estat emocional, l’autoestima i la presa de 

decisions. 

2.5 Potenciar les relacions socials i la resolució de 

conflictes. 

2.6 Millorar els hàbits higiènics i l’autonomia. 

2.7 Desenvolupar les diferents habilitats motrius. 

2.8 Acceptar les normes d’un club, de l’equip i les regles del 

joc. 

2.9 Normalitzar la participació de qualsevol persona en el 

món de l’esport. 
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3. CARACTERÍSITQUES DE L’EQUIP DE FUTBOL 11  
 
Aquest any s’ha consolidat el projecte que vam emprendre la passada temporada. 
Continuem participant a la categoria de 4a catalana amb un Amateur B format per 
alguns dels nostres esportistes. 

Aquest equip realitzarà dos entrenaments i un partit en cap de setmana (quan tinguem 
el calendari us el facilitarem). 

Inici: La pretemporada s’iniciarà el 27 d’agost amb 2 entrenaments setmanals.  

La lliga començarà el dia 14 de setembre. 

Final de temporada: La lliga finalitzarà durant el mes de maig. Els entrenaments 
finalitzaran el 11 de juny. 

Entrenaments: Dimarts i Dijous de 19.30h a 21.00h. 

Partits: Es jugaran en cap de setmana. Cada quinze dies es jugarà a la UE Balàfia. Els 
altres es jugaran a pobles al voltant de la ciutat. 

Desplaçaments: Tots els desplaçaments fora de la ciutat es faran amb autocar. 

Entrenadores: Hi haurà 2 entrenadores: 

· 1 entrenadora que es dedicaran a treballar la part tàctica i estratègica de l’equip 

·1 entrenadora que es dedicarà a treballar la part física i social de l’equip 

Material que cal portar: OBLIGATORI roba per dutxar-se i els estris necessaris per 
entrenar o jugar. No portar la roba per dutxar-se podrà ser motiu de no entrenar o jugar 
aquell dia. 

Inscripció i pagament: Tota la informació està al full d’inscripció adjunt. 
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4. CARACTERÍSTIQUES EQUIP FUTBOL 7 

L’equip de futbol 7 estat pensat per treballar objectius més específics a través d’una 
vessant d’esport de lleure. La línia d’actuació serà la mateixa que hem anat treballant en 
els últims anys i que ens ha anat donant bons resultats. 
 

Es realitzarà un entrenament a la setmana amb opció d’assistir a l’entrenament de futbol 
sala. Durant l’any es realitzaran partits amistosos i 2 tornejos gratuïts.  

 
Inici: La temporada s’iniciarà el 19 de setembre. 

 
Final de temporada: Els entrenaments acabaran el dia 11 de juny. 

 
Entrenaments: Dilluns de 19.30h a 20.30h futbol 7 i dijous de 18.30h a 19.30h futbol 
sala. 

 
Partits: Es jugaran en horari d’entrenament.  

 
Tornejos: Es jugarà un torneig al mes d’octubre o novembre (a concretar) a Lleida i un 
al mes de juny a Barcelona. 
 
Entrenadora: Hi haurà 1 entrenadora especialitzada en el món de l’activitat física i 
l’esport adaptat i un tècnics de reforç. 

 
Material que cal portar: OBLIGATORI roba per dutxar-se i els estris necessaris per 
entrenar o jugar. No portar la roba per dutxar-se podrà ser motiu de no entrenar o jugar 
aquell dia.  

 
Inscripció i pagament: Total la informació està al full d’inscripció adjunt a aquest 
document.  



 

 8 

5. SPECIALS OLÍMPICS 

 

Volem seguir apostant per la creació d’un equip per participar als Specials Olímpics. 
Per això, deixem oberta aquesta línia per qui ho desitgi ens ho pugui fer saber per tal 
de formalitzar la inscripció.  

 
Aquesta línia ens donarà l’oportunitat de participar en diferents competicions 
durant la temporada i en els Specials Olímpics que es celebren un cop a l’any. Aquestes 
competicions són organitzades per l’ACELL i la Federació Catalana d’Esports per a 
persones amb Discapacitat Intel·lectual. 

 
Això sí, el requisit que per poder participar en aquestes competicions és tenir en posició 
el certificat de discapacitat intel·lectual que caldrà adjuntar en el moment de la 
inscripció. Podrà participar qualsevol esportista tant de l’equip de futbol 11 com de 
futbol 7. 
  
Es dedicarà un dia d’entrenament a la setmana per preparar aquestes competicions que 
seran de futbol sala. Per aquest motiu, els esportistes hauran de portar calçat apropiat 
per entrenar en pista. Aquests entrenaments seran els dijous de 18.30h a 19.30h i 
podran participar tant els jugadors que participaran als Specials com els que no. 
 
El preu per poder participar en aquestes competicions és de 12€ a l’any que es podran 
abonar en el moment de la inscripció. Després, cada participació tindrà un cost de 14€ 
que s’abonarà abans de cada torneig o competició. Aquest preu contempla totes les 
despeses d’assegurança, desplaçament amb autocar, dietes, participació i entrenadores. 

 
Així doncs, només cal que ens informeu del vostre desig per participar. 
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6. COL·LABORADORS 

 
Volem mencionar als nostres col·laboradors que han fet possible que puguem participar 
en un equip federat a la divisió de 4ta Catalana i que tothom, independentment de les 
seves capacitats, pugui practicar l’esport que més li agrada: el futbol. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


