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NORMES DE COMPORTAMENT DELS JUGADORS 

- No es pot venir amb les botes de futbol posades als entrenaments i als partits (s’han 

de canviar sempre als vestidors). 

- Cal  dutxar-se  sempre desprès dels entrenaments i dels partits. 

- Si no es pot assistir a un entrenament o partit s’ha d’avisar els entrenadors amb 

anterioritat. 

- Als entrenaments no es podrà sortir del vestidor fins que ho digui l’entrenador. 

- Cal saludar als entrenadors abans i després dels entrenaments i partits. 

- És obligatori anar als entrenaments i partits amb la roba oficial del club. 

NORMES DE COMPORTAMENT QUE COMPORTARAN SANCIONS ESPORTIVES 

- Arribar tard als entrenaments sense previ avís (lleu). 

- Arribar tard a la convocatòria del partit sense previ avís (lleu). 

- Utilitzar telèfons mòbils dins del vestidor el dia del partit (lleu). 

- No assistir a l’entrenament sense previ avís (lleu). 

- No assistir al partit sense previ avís (greu). 

- Faltar al respecte al cos tècnic, treballadors del club, companys, adversaris, àrbitres, 

públic... (greu). 

- Barallar-se amb els companys, adversaris, cos tècnic, públic, treballadors del club 

(greu). 

SANCIONS 

Abans d’aplicar sancions, s’avisarà que la conducta no ha estat adequada. 

- Lleu:  2 faltes lleus equival a 1 falta greu. 

- Greu: No convocat el dia del partit. 

- Molt greu: 2 faltes greus. Expulsat de l’equip durant una setmana. 

Si un jugador és reiteratiu en les sancions es decidirà que es fa amb el nen. 

QUE HEM DE FER ELS FAMILIARS PER AL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

- Deixar treballar els entrenadors. 

- Entendre que és un esport d’equip i que heu agafat un compromís per a una 

temporada. Cal ser solidari amb l’equip. 

- Qualsevol incidència, inquietud... comentar-ho amb el coordinador, no amb 

l’entrenador. 

- Tenir un bon comportament als partits. Això implica no insultar ni adversaris,  ni 

àrbitres etc... 


