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Disposicions Generals
Les Normes Generals de Convivència, tenen com a objectiu i finalitat la correcta aplicació del que es disposa al Reglament de 
Règim Intern.

La Comissió de Disciplina estarà formada per: Representant de la Junta Directiva, Director Esportiu, Coordinadors, Entrenador 
o Monitor designat.

Els membres de la Junta Directiva en general, el Director Esportiu, Coordinadors i els monitors en particular, tindran especial 
cura en la prevenció de les actuacions disciplinaries presents a aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració 
constant i directa amb els pares/mares o tutors legals dels esportistes afectats. La present normativa serà d’aplicació per tots 
els membres que formen part de l’Escola.

Faltes
Les faltes són conductes o actes contraris i perjudicials a les normes de convivència establertes per l’Escola. Les faltes poden 
ser lleus, greus o molt greus.

Es consideren faltes lleus:
1. Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en el 

calendari esportiu de l’Escola.
2. Actitud passiva durant el transcurs d’entrenaments i/o competicions que alteri lleument el desenvolupament normal de 

les activitats de l’Escola.
3. Petites mostres de desconsideració i incorrecció amb els membres de l’Escola, equips contraris, àrbitres i espectadors, 

que donin una imatge negativa de l’entitat.
4. El deteriorament, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i pertinences 

d’altres membres de l’Escola o de membres externs al Club.
5. Incompliment de l’obligatorietat per part dels esportistes i altres membres de l’Escola d’utilitzar en cada moment concret 

(entrenament i competició) la indumentària corresponent que li facilita l’Escola.
6. L’incompliment o qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de les activitats esportives.

Es consideren faltes greus:
1. La reiteració de faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats 

en el calendari esportiu de l’Escola.
2. La reiterada i continuada falta de respecte amb els companys, monitors o altres membres de l’entitat, així com qualsevol 

comportament incorrecte i manca de respecte de caràcter greu que es portin a efecte en entrenaments, competicions, 
desplaçaments o equips contraris, àrbitres, etc.

3. Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses greus contra membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de 
l’Escola.

4. Les amenaces greus als membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de l’Escola.
5. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats de l’Escola.
6. L’incompliment de forma reiterada de faltes lleus contràries a les normes generals de convivència que alterin el normal 

desenvolupament de les activitats esportives.

Es consideren faltes molt greus:
1. Els actes d’indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres de l’entitat i/o altres que deteriorin la imatge de 

l’Escola.
2. L’agressió física o amenaces molt greus a membres de l’entitat, d’altres clubs així com a àrbitres, espectadors, etc. amb 

greu perjudici per la imatge de l’Escola.
3. L‘incompliment de forma reiterada de faltes greus contràries a les normes generals de convivència que alterin el normal 

desenvolupament de les activitats esportives.

Sancions
La Comissió de Disciplina del Club serà l’encarregada d’imposar les sancions per les faltes tipificades a l’apartat anterior.



Procediment Sancionador
Les faltes lleus de conducta contràries a les normes generals de convivència, podran ser sancionades per l’entrenador i/o 
Coordinadors, previ vist i plau del Director Esportiu.

No podran imposar-se sancions per faltes de conducta greu o molt greu, sense la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari. 
El Director Esportiu serà l’instructor per iniciar l’expedient d’ofici o a instància de qualsevol membre de l’Escola. A tal efecte el 
Director Esportiu escoltarà les raons de l’entrenador i/o Coordinadors i redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit 
de les faltes i s’elevarà a la Comissió de Disciplina.

Una vegada rebut el trasllat de l’informe per la Comissió de Disciplina, s’iniciaran les actuacions que s’estimin pertinents per 
tal de la seva tramitació o sobreseïment quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin. Es donarà audiència prèvia a 
l’esportista, als seus pares o tutors legals i al entrenador/monitor, que podran presentar les al·legacions i/o justificacions que 
estimin pertinents. La resolució de l’expedient disciplinari haurà de produir-se en un termini màxim de 15 dies des de la data 
d’inici del mateix.

En el moment de resoldre l’expedient disciplinari i a efectes de graduar l’aplicació de la sanció que procedeixi, es tindrà en 
compte les circumstàncies concurrents. Les sancions imposades per faltes greus i molt greus es podran recorre davant de la 
Junta Directiva.

Sobre els ESPORTISTES
Els nens i nenes adquireixen la condició d’esportistes de l’Escola, en el moment que s’inscriuen voluntàriament en ella. L’objectiu 
fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones, social i moralment mitjançant la pràctica de l’esport.
S’agruparan en les diferents etapes, en base a les categories establertes i el programa formatiu de l’Escola.

Els objectius específics dels jugadors sota la responsabilitat dels pares i mares són:
1. Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els 

horaris establerts i el material esportiu es consideren factors importants per ajudar a adquirir autodisciplina i sentit de 
la responsabilitat personal.

2. Respectar als entrenadors/monitors i el grup de treball assignat ha de ser un tret fonamental de l’esportista en el seva 
estada a l’Escola.

3. Caldrà comunicar l’absència a entrenaments i competicions via telefònica al seu entrenador/monitor d’equip, com a 
compromís de responsabilitat.

4. Obligatorietat per a tots els esportistes d’utilitzar en cada moment concret (entrenament i competició) la indumentària 
corresponent que li facilita l’Escola. En cas de pèrdua o que s’hagi fet petita s’ha de reposar a càrrec propi.

5. Es obligatori dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió de higiene. Tenir una bona imatge, neta i 
acurada és primordial per a la imatge de l’Escola.

6. El comportament de tots i cada un dels esportistes ha de ser sempre responsable, tant en competició oficial com amistosa, 
mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general. No tenen que oblidar mai que són integrants de 
l’Escola representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.

7. El comportament dels esportistes es regularà mitjançant les Normes Generals de Convivència que han de conèixer, 
respectar i complir.

Sobre els Pares/mares o tutors legals
Els pares/mares o tutors legals dels esportistes, són una part molt important i necessària per el correcte funcionament de 
l’Escola per a poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.

En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill a l’Escola, adquireixen els següents compromisos:
1. Procurar l’assistència dels seus fills a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el 

calendari esportiu de l’Escola, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola.
2. El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, tant en els entrenaments com en la competició, mostrant 

en tot moment el respecte i la educació propis de la filosofia que promou l’Escola. No tenen que oblidar mai que són 
integrants de l’Escola, representant-la en tot moment donant una imatge positiva de la mateixa.

3. Evitaran dirigir-se als entrenadors/monitors o esportistes realitzant comentaris tècnics o tàctics durant el transcurs 
d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els entrenadors/monitors i en la Direcció Esportiva.

4. Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que 
aquesta sembli.

5. Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’Escola hauran de dirigir-se als 
Coordinadors, essent aquesta els encarregats de fer arribar la proposta en qüestió a la Direcció de l’Escola, tractant-se 
amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible.

6. Els pares/mares o tutors legals que tinguin un comportament no adequat amb els objectius educatius que vol impulsar 
l’Escola, seran avisats per els Coordinadors i la Direcció Esportiva.

7. És important que sàpiguen que la inscripció del seu fill/a no inclou l’elecció d’equip o entrenador. La inscripció inclou 
l’ensenyament i aprenentatge del futbol i aspectes col·laterals de formació personal dels jugadors. En cap cas s’assegura 
una determinada participació o posició tàctica en els partits.

8. Està prohibit l’entrada a les zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com 
als partits.


