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TIMELINE
Desenvolupament
de les bases del
projecte

Construcció
de l’equip
d’estructura

NOV

DIC

ENE

Recollida
d’informació
i dades

FEB

Desenvolupament
objetius a mig
termini. Pilars 2-3.

MAR

Desenvolupament
d’objectius a curt
termini. Pilar 1.
Proximitat amb clubs.

ABR

Equip de
treball
organizat

Eleccions

MAY

Desenvolupament
d’objectius a llarg
termini. Pilars 3-4.

JUN

JUL

Eines i
recursos de
gestió

Inici de les
competicions

AGO

Repàs i
control

SEP

GO!

ESTRUCTURA FEMENINA

PROJECTE DE RENOVACIÓ
I ACTUALITZACIÓ DE
L’ESTRUCTURA FEMENINA
DE LA FCF A CURT, MIG
I LLARG TERMINI
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OBJECTIUS DEL CANVI

Millora formativa
Increment de participants
Augment del nivell formatiu
Competicions competitives
Projectes sólids
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1
3

PILARS DEL CANVI

PLA DE COMPETICIÓ

Competicions equilibrades, competitives i atractives, fomentant valors,
formació i aprenentatge durant el
desenvolupament dels campionats.

VISIBILITAT

Proximitat dels projectes a les noies.
Plans de visibilitat i difusió del futbol
femení dins dels territoris. Fomentar
la figura de la dona dins de l’esport.

2
4

Treballar per la visibilitat i empoderament de la jugadora i la dona dins del món del futbol,
buscant una igualtat d’oportunitats i eines pel desenvolupament de la pràctica esportiva.

SELECCIONS (Territorials y Autonòmiques)
Seleccionadors implicats en la formació integral
de les jugadores, seguiment real de les diferents
competicions, formació contínua dels equips i
col·laboració amb els clubs.

SEGUIMENT I CONTROL

Assegurar-nos d’un correcte desenvolupament
dels objectius federatius marcats, dins d’un marc
normatiu de bones pràctiques i participació dels
actors principals de l’activitat (Jugadores,
formadors, famílies i clubs.
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1. PLA DE COMPETICIÓ
F-11
F-7
Consell Escolar
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PLA DE COMPETICIÓ F11

LLIGUES COMPETICIÓ

LLIGUES PRE-COMPETICIÓ

F11

SENIOR
Preferent
Primera
Segona

SENIOR
Lliga única

Lligues més competitives
Més curtes
Especificitat per territoris
Copes

JUVENIL
Preferent
Primera
Segona
CADET
Lliga única

JUVENIL
Lliga única
CADET
Lliga única
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PLA DE COMPETICIÓ F7

LLIGUES COMPETICIÓ

LLIGUES PRE-COMPETICIÓ

F7

INFANTIL
Preferent
Primera
Segona

INFANTIL
Lliga única

Lligues més competitive
Especificitat per territoris
Dos campions per temporada
Divisió per nivell esportiu

ALEVÍ
Preferent
Primera
Segona
BENJAMÍ
Lliga única

ALEVÍ
Lliga única
BENJAMÍ
Lliga única
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PLA DE COMPETICIÓ CONSELL ESPORTIU & FCF

CONSELLS
ESPORTIUS
ESCOLARS DE CATALUNYA

Niu de jugadores

Podrem incentivar la práctica del futbol femení en
edats escolars, amb un augment de volum de
jugadores i amb una trajectòria de major recorregut
en anys de pràctica.

Més hores de pràctiques

No perjudicarem al consell escolar, sinó que
l’incentivarem perquè les nenes practiquin futbol a les
escoles i a la FCF de forma combinada i no exclusiva.

Formació conjunta

Col·laboració conjunta per a la formació dels
entrenadors i àrbitres que participin a les lligues
escolars, aprofitant les eines ja desenvolupades.

Augment de variables

Guanyem volum de participants, volum de persones
que es vulguin formar, aprendre i competir a la FCF,
de la mateixa forma que tindrem mes talent controlat.
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PLA DE COMPETICIÓ CONSELL ESPORTIU & FCF

Com aconseguim una col·laboració que beneficiï a totes les parts?
CONVIDATS A LA
COPA CATALUNYA

DESCOMPTE EN LA
FITXA FEDERATIVA

DRAFT
CONSELL

Els campions de les lligues escolars,
estaran convidats a la participació de la
Copa Catalunya.

Si una jugadora juga de forma combinada
amb la lliga escolar, no abonarà l’import
de la fitxa federativa.

Realització d’un draft de seleccions
(Territorials) per als participants del
consell escolar.

ÀRBITRES EN
PRÀCTIQUES

FORMACIÓ
ENTRENADORS

I+D
CONJUNTA

Els àrbitres en formació xiularan partits
dels diferents consells escolars.

Els entrenadors que estiguin a les dos
competicions tindran descomptes.

Comissió de seguiment conjunta per a
la millora constants dels programes.
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2. SELECCIONS
Autonòmiques
Territorials
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SELECCIONS: Diagnòsi de la situació actual

DEBILITATS
Manca de recursos humans en cossos tècnics i logístics.
La part esportiva a vegades està en segon pla i és valora més la logística.
El pla de competició.
No hi ha projecte esportiu.
Instal·lacions esportives.
Relació amb la premsa

FORTALESES
Talent a categories inferiors.
Implicació total dels cossos tècnics i alt nivell de coneixement
per part dels seleccionadors i cossos tècnics.
Els recursos dels quals es disposa: PF, E. Porters, analista,
Fisioterapeutes, metges.

AMENACES
Menor nivell competitiu en competicions internes i estatals.
Deixem de ser referents.
Pèrdua d’equips catalans a primeres categories.
Poc sentiment de pertinença a la selecció.

OPORTUNITATS
Tornar a ser la millor selecció estatal amb diferència.
Tenir jugadores implicades amb el projecte i amb sentiment de pertinença.
Formació de jugadores en tots els àmbits.
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SELECCIONS: Propostes de millora

COSSOS TÈCNICS MIXTES FORMATS PER:
· 1r Entrenador/a, 2n entrenador/a, PF, Entrenador de porteres i analista, delegat i fisioterapeuta. *Metge campionat
· Millorar el paper de la dona a seleccions.

IMPLICACIÓ DE JUGADORES EN ACTES I DIA A DIA DE LA FCF:
· Millora del sentiment de pertinença.

LES TERRITORIALS COM LES SELECCIONS B:
· Per poder competir en entrenaments i tenir més controlat el talent. Poder entrenar tot i selecció espanyola.

PLANIFICACIÓ ANUAL DELS ENTRENAMENTS:
· Més entrenaments, que els clubs no ho vegin com un aspecte negatiu sinó com a positiu, millora de la jugadora.
· Més interacció amb els clubs. Reunions a l’inici de la temporada. Reunions per parlar de jugadores.
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SELECCIONS: Propostes de millora

PARTICIPACIÓ EN TORNEJOS IMPORTANTS:
· Millora de la imatge i repercussió de la selecció.
· Generar grups més compactes i més competitius.

FORMACIÓ INTEGRAL DE LES JUGADORES:
· Xerrades adients a l’edat i nivell de la jugadora (alimentació, xarxes socials, reptes i superació).
· Ajudar-les a créixer en un camí cada vegada amb més repercussió i dificultats.

CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES DE TOTES
LES JUGADORES DE CATALUNYA:
· Millora del control sobre el talent i les edats.
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SELECCIONS: Propostes de millora

INFORME / AVALUACIÓ DE LES JUGADORES:
· Classificació segons el nivell i les posicions.
· Ràpida substitució en cas de lesió.
· Millor control sobre els aspectes de millora de la jugadora.

CREACIÓ D’UNA SUB 13 INTERNA:
· Son anys on l’abandonament esportiu és elevat tot i no competir és fonamental poder comptar amb elles per seguir formant-les i adaptant-se al futbol 11.
· Organització de partits amistosos específics per aquesta categoria.

SEMINARIS SOBRE FUTBOL FEMENÍ:
· Xerrades.
· Participació en el dia a dia de clubs.
· Clinics.
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SELECCIONS: Propostes de millora

MILLORA DE LA RELACIÓ AMB ELS SELECCIONADORS ESPANYOLS:
· Saber dies d’entrenament
· Reunions per poder parlar de jugadores importants
· Relació professional no només amb els directius.

MATEIXOS SELECCIONADORS EN LES TERRITORIALS I AUTONÒMIQUES:
· Millor control de talent.
· Continuïtat en les formacions i carreres de les futbolistes.
· Reunions de control de jugadores.
· Poder observar partits juntes.
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3. SEGUIMENT I CONTROL
Marc normatiu
Temporalitat
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SEGUIMENT I CONTROL

PERSONES DEL FEMENÍ AMB EL FEMENÍ
Visites periódiques
Reunions conjuntes amb les entitats
Aportació d’eines als projectes
Actualizació de la normativa
Actuar d’ofici en males praxis

10 Persones
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SEGUIMENT I CONTROL

Quin serà
el nostre
impacte?
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REFERÈNCIES

Transexualitat

Plans de competició

Gestió del talent

La transsexualitat en l'esport és una realitat
amb major visibilitat en l'actualitat.

Necessitem lligues més competitives i adaptades a cada territori. Basarem el projecte a
generar emoció i equitat en les competicions
posant en valor la participació en diferents
copes catalunya, on els clubs tindran la possibilitat de disputar-la.

Un dels pilars del projecte és la gestió del
talent. Formacions adaptades a les realitats
dels territoris. Actualització de les seleccions
territorials i autonòmiques.

No és un tema fàcil per la falta de debat que
existeix en ell, atès que històricament venim
ocultant aquesta situació tractant-la com a
tema "tabú". Com a federació no podem posar-nos de costat, hem de trencar amb aquesta por per a poder afrontar-lo i buscar solucions conjuntes.
És cert que hem de tenir en compte la legislació vigent, però sobretot sent conscients
que aquestes persones fan un gran esforç
amb molta valentia, en prendre una decisió
que segur no és gens fàcil. Hem de tractar-ho
amb normalitat, debatre sobre això, oferint la
col·laboració que sigui possible, donant suport
i crear propostes i solucions en tots els casos.

Pla de visibilitat
Com a projecte esportiu treballarem en la visualització i el creixement del futbol femení,
fomentant la pràctica d'aquest esport en
edats primerenques i fent costat als projectes
que apostin amb seguretat i compromís en
aquesta estructura.

Codi d’ètica
Creació i aportació d'eines específiques
segons les necessitats de cada projecte i territori. Vetllar per la convivència i el compliment
de la normativa.

Gràcies!
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