
PUNTS BÀSICS DE FUNCIONAMENT ESPORTIU DE L’ESCOLA 



  
Aquesta és una guia sobre el funcionament de l’Escola perquè, tothom que hi estigui involucrat, la pugui 

consultar.  

Moltes vegades sorgeixen dubtes del perquè d’alguna decisió i creiem que aquesta és una manera molt fàcil de 

tenir una base on trobar les respostes. 

Tota la normativa que està exposada ha estat consensuada entre la Junta de l’Escola i el Coordinador. Us 

convidem a fer-nos arribar les vostres propostes. Ho podeu fer a través de qualsevol membre de la Junta o del 

correu electrònic junta@eflesgarrigues.com 

  

1,2,3 Garrigues!!! Futbol, valors i comarca. 

PUNTS BÀSICS DE FUNCIONAMENT ESPORTIU DE L’ESCOLA 
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1. Formació dels equips de l’Escola 

- En cas que els equips competeixin en una mateixa categoria: 

      Es prioritzarà  mantenir  grups homogenis, sigui perquè han jugat junts prèviament, pel seu  

comportament com a equip,  per edats o pels motius que creguin oportuns els Entrenadors i Coordinador.  

      S’intentarà, sempre que sigui possible, mantenir grups de jugadors d’un mateix poble en un mateix equip 

per tal de facilitar el trasllat dels jugadors als entrenaments  i als partits. 

  

- En el cas que l’Escola tingui equips en categories que exigeixen un nivell competitiu  més gran: 

       S’intentarà agrupar els nens per tal de facilitar-los la seva evolució i que es trobin el màxim de còmodes en 

aquestes categories,  evitant  en la mesura que sigui possible ser poc competitus per aquestes categories més 

exigents i no els aportin cap tipus de formació als nens i nenes. 

 

      

      En qualsevol cas, la formació dels equips sempre serà competència de l’equip tècnic format pels 

Entrenadors i el Coordinador, informant a la Junta les decisions preses. 

  



2. Funcions i responsabilitats del Coordinador 

- El Coordinador és el màxim responsable esportiu i formatiu de l’Escola. De la seva   creació, 

implementació i seguiment.  

- Ha de vetllar perquè els seus Entrenadors coneguin a la perfecció el Pla Esportiu proposat i el protocol 

de règim intern de l’Escola. 

- Es obligació del Coordinador tenir el seus Entrenadors formats adequadament. Proposarà formació 

que vegi que enriqueixen i milloren els coneixements dels Entrenadors i l’Escola posarà, en la mesura 

que es pugui,  els mitjans necessaris per tal que aquesta formació es pugui dur a terme. 

- Donarà suport presencial als Entrenadors en els seus entrenaments diaris. Corregir, comentar…                                                                                                              

- Reunió mensual amb els Entrenadors (pot ser individual o en grups per categoria) on es farà el 

seguiment dels equips. 

- Gestió administrativa dels horaris i calendaris dels partits i entrenaments. 

- Gestió del tracte amb nens, pares i mares de temes esportius i de conducta.  

  



3. Funcions i responsabilitats dels Entrenadors 

- L’entrenador  i  el seu segon són els principals responsables de l’equip. Tenen l’obligació 

de conèixer i actuar d’acord amb el Pla Esportiu i el Protocol de Règim intern de l’Escola. 

- Implementaran el Pla Esportiu prèviament planificat. Han d’informar al Coordinador 

sobre els entrenaments proposats, realitzaran informes setmanals dels entrenaments i els 

partits i mantindran reunions periòdiques amb el Coordinador per tal de valorar l’evolució 

de l’equip tant a nivell col.lectiu com individual. 

- Són els responsables del comportament de l’equip en entrenaments, partits i vestuaris. 

Serà el màxim responsable de la seguretat del seu equip i del seu comportament als 

vestuaris, als entrenaments i al terreny de joc.  

-  Sol·licitaran suport del Coordinador o del responsable de Junta de l’equip quan ho cregui 

necessari. 

- Imatge d’Escola: S’ha de portar la roba de l’Escola tant als entrenaments com als partits. 

- Puntualitat als entrenaments  i a les convocatòries. Ha de ser el primer d’arribar i el 

darrer a marxar. L’entrenador és qui obra i tanca el vestuari, i posa especial atenció als 

desplaçaments que no quedi material del club ni de cap nen al vestuari. 

  



4. Funcions i responsabilitats dels Jugadors i Jugadores 

- Els jugados i jugadores venen a aprendre i a gaudir d’un esport com és el futbol. 

- Als entrenamets, han de ser puntuals i seguir les indicacions dels seus entrenadors. 

- Als partits, han de ser puntuals a l’hora de la convocatòria i seguir les indicacions dels seus 

entrenadors. 

- Han de comportar-se d’una manera correcta amb els seus companys i rivals i han de respectar les 

instal.lacions tan de l’Escola com les dels camps que visitem (vestuaris, grades, banquetes...) 

- No es permetrà en cap cas  insultar o menysprear a ningú. Es cuidarà el llenguatge verbal i no verbal 

ni que no vagi dirigit específicament a ningú. Sempre que el nen o nena vesteixi amb els “colors” de 

l’Escola s’ha de comportar com dicten les normes perquè qualsevol mal comportament no el 

perjudica només a ell/a com a persona sinó a tota l’Escola. 

- Imatge d’Escola: S’ha de portar la roba de l’Escola tant als entrenaments com als partits. 

- Adquirir els hàbits d’higiene personal és un dels aspectes bàsics, per tant dutxar-se després dels 

entrenaments o partits és obligatori. Si hi ha excepcions ha de ser amb el vist i plau dels entrandors. 

- Sempre que tinguin algun dubte o problema ho parlaran amb els seus entrenadors. 



5. Funcions i responsabilitats dels pares i mares 

- Els pares i mares són una part fonamental de la nostra Escola. 

- El seu comportament és clau ja que són un mirall per als seus fills i filles. 

- Han d’ajudar als seus filles i filles a complir amb les seves responsabilitats: puntualitat, 

comportament, vestits adequadament... 

- Són pares i no entrenadors. Als entrenaments i partits, evitarem donar instruccions, aquesta tasca 

correspon als entrenadors. 

- Han d’animar i donar suport. 

- Qualsevol dubte esportiu o de comportament ho comentaran als entrenadors de l’equip en primera 

instància i al Coordinador en darrer lloc. 

- Qualsevol dubte que no sigui esportiu o de comportament podrà comentar-ho al membre de la Junta 

responsable del seu equip. 

  
 

-   



6. Funcions i responsabilitats de la Junta 

- La Junta está formada per pares i mares que tenen nens a l’Escola i que decideixen dedicar una part 

del seu temps a l’Escola d’una manera altruista. 

- Pares i mares que vulgueu dedicar temps a l’Escola hi esteu convidats a formar-hi part. 

- Té la responsablitat que l’Escola funcioni a nivell, Social, Econòmic, Logístic i Informatiu. 

- És la responsable de vetllar que es compleixin els compromisos adquirits pel Coordinador i els 

Entrenadors. 

- Té l’obligació de gestionar qualsevol problemàtica que sorgeixi durant la temporada i de donar suport 

al Coordinador i Entrenadors en algunes decisions que hagin de prendre. Hi haurà un membre 

responsable a cada equip que serà l’enlllaç entre pares, entrenadors, coordinador i Junta. 

- És la única responsable de la comunicació i informació que afecta a l’Escola. 

- És la responable d’organitzar totes les activitats No Esportives de l’Escola.  

 

  
 

-   



7. Punts a tenir en compte per decidir qui juga i quant juga 

- Absentisme entrenaments No justificat. 

  

- Puntualitat entrenaments i convocatòria. 

  

- Comportament. 

  

- Rendiment als entrenaments. 

  

- Imatge, roba adequada i del club. 

  

- Higiene. 

  

La present llista que podrà ser ampliada prèvia comunicació a tots els jugadors/res no estableix un ordre 
d’importància, els sis punts inicialment exposats tenen el mateix valor i són acumulatius entre ells. 



8. Sancions als jugadors i jugadores 

- En cas d’expulsió d’un entrenament, s’aplicarà el Protocol. La decisió final serà del Coordiandor. 

Aquest pot demanar consell a la Junta en casos de difícil resolució o en cas de dubte.                                                                                                                              

Mai es prendrà una decisió sense escoltar a les dues parts implicades, donant oportunitat que 

aquestes expressin els seus motius. 

  

- Sanció esportiva en base als Estatuts de l’Escola. La decisió final és del Coordinador un cop 

informada  la Junta.Mai es prendrà una decisió sense escoltar a les dues parts implicades, donant 

oportunitat que aquestes expressin els seus motius. 

  

- Expulsió temporal o definitiva de l’Escola en base als Estatuts. Decisió final de la Junta 

consensuada amb el Coordinador. Mai es prendrà una decisió sense escoltar a les dues parts 

implicades, donant oportunitat que aquestes expressin els seus motius. 

  



9. Protocol en cas de baixa federativa durant la temporada 

- En cas que un jugador demani la baixa un cop iniciada la temporada. Si no està al 

corrent de pagaments no es donarà la Baixa. 

  

- El trimestre iniciat es pagarà complet. 

  

- 1r trimestre- No es donen baixes. 

  

- 2n trimestre-  Es dona baixa previ pagaments de 80€ 

  

- 3r trimestre- Es dona baixa previ pagament de 120€ 

  

  


