
El métode de Tecnigol es basa en la professionalitat del servei. buscant 

la millora del jugador. lnnovem disenyant una metodologia en el jugador 

de futbol base combina a la perfecció el treball tècnic amb l'actitudinal i 

on pot sentir-se totalment lliure de pressions per gaudir de la práctica 

del futbol, l'esport que tant els apassiona. 

 

Reforçar l'autoconfiança i autoestima del nen/ a.
Potenciar una actitud positiva per millorar el rendiment.
Potenciar la cooperació i la companyia.

Jose García Pacheco: 8 temparades a Segona Divisió B. 
4 Temporades a Tercera Divisió. (Actualment jugador del lnter
Escaldes) 1ª div. Andorra.

Verónica Collado Llicenciada en Pedagogia. 
Diplomada en Magisteri. Màster en Mediació i Gestió de Conflictes.  

Durant el Campus es realitzaràn jornades de tecnificació. 
La tecnificació és un servei de reforç per a jugadors  de futbol base 
que pretén potenciar habilitats i técniques individuals, orientades a 
la millora de la seva qualitat futbolística i a la seva eficacia en el joc 
en equip.

Tecnigol ofereix un métode innovador. Els tecnificadors són jugadors 
de futbol professional. que militen en les categaries de Segona ode futbol professional. que militen en les categaries de Segona o
Tercera. Es tracta de jugadors amb una gran experiència futbolística,
que han jugat en els millors clubs de les categories nacionals ante-
riorment citades.

Es realitzen grups de deu jugadors atenent a factors com l'edat. la 
posició, el nivell técnic i els aspectes a millorar, fomentant així la 
técnica individual. Sent un grup reduit el tecnificador pot treballar 
amb tots els jugadors.amb tots els jugadors.

Per a l'equip de Tecnicgol. els pares deis jugadors són considerats 
com un element primordial en el benestar i la millora del seu fill. la 
comunicació amb ells és contínua. treballar i millorar la técnica 
individual i colectiva del nen/a.

8h   Sortida Bus Sant Julià de Lòria
                     Parada 613 Prat Gran Plaça Laurèdia

8:20h  Sortida Bus Andorra la Vella
                                            Parada 5011 Consell d́Europa (Mango Outlet)

8:40h   Arribada Bus Camp de Futbol
         Parada de Moles d́Encamp

10h  Inici entrenaments

12:30h Fi  entrenaments

12:45h Sortida cap al restaurant

13:15h Dinar 

14:15h Classe pedagògica/Jocs

15:45h Sortida cap al Camp

16:15h Berenar

16:30h Partits Lliga campus

18:30h Dutxa

19h   Sortida Bus Camp de Futbol Prada de Moles d́Encamp

19:20h Arribada Bus Andorra la Vella
                             Parada 5200 Ambaixada Espanyola

19:35h  Arribada Bus St. Julià de Lòria
      Parada 608 Av. Rocafort


