
   NORMATIVA ACTIVITATS ESPORTIVES  

AMPA ESCOLA DE PRÀCTIQUES 

 

Aquesta normativa es un extracte  del  Pla de Funcionament de les activitats extraescolars aprovat per la 

Junta de l’AMPA i pel Consell Escolar aquest curs 2013-2014 i basant-se en les directrius marcades en la 

normativa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (CET). 

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola de Pràctiques acorda les normes d’organització i 

funcionament següents,  en relació a les activitats extraescolars esportives, sent d’obligatorietat el seu 

compliment per part dels participants i de les seves famílies, tant en els entrenaments com en els partits de 

competició. 

 

���� NORMES GENERALS 

 

- Mostrar sempre un comportament correcte i de respecte vers a tothom: entrenadors, companys, 

rivals i públic. L’actitud esportiva i  la bona educació   han  de ser els distintius  dels nostres equips. 

 - Per seguretat, higiene  i hàbits saludables:  

o No es portaran: rellotges, cadenes, anells, arracades, ni altres elements que no sigui 

l’equipament esportiu. 

o No  penjar-se de les porteries ni cistelles. 

o El berenar es farà  sempre després de l’entrenament. 

o Es beurà aigua quan ho indiqui  l’entrenador/ora 

- Atendre  les explicacions dels entrenadors/ores  amb atenció. 

- No s’han de botar ni xutar les pilotes fora de les pistes i zones d’entrenament. 

- S’ha d’entrenar amb roba esportiva (equip  i sabates esportives). 

- Els alumnes de patinatge han de dur casc i proteccions per mans, colzes i genolls. Durant el curs 

escolar és possible que es proposi realitzar alguna activitat de patinatge en cap de setmana. 

- Pel bon desenvolupament de l’activitat és necessari  complir amb els horaris dels entrenaments i ser 

puntuals als partits. 

- No es podrà jugar el partit si s’arriba un cop aquest hagi començat (excepte casos preavisats als 

entrenadors/es). Abans de començar el partit l’entrenador/a ha de presentar tota la alineació de 

l’equip amb la documentació acreditativa dels jugadors. 

- Els jugadors que restin asseguts a la banqueta han d’estar atents al partit o fer suport als seus 

acompanyants, sense jugar ni aixecar-se.  

- Els pares i mares s’han de col·locar a la banda contrària a la banqueta. Animaran el nostre equip i 

manifestaran esportivitats vers els arbitres i els equips contraris Els entrenadors/es podran cridar 



l’atenció a les persones, el comportament de les quals, no sigui correcte. (Hi ha sanció del CET per 

actitud antiesportiva) 

- Cal avisar amb antelació a l’entrenador/a en el cas que no es pugui assistir a un partit o a 

l’entrenament. No  es pot faltar a un partit si no és per un motiu molt justificat, (no per celebració 

d’aniversaris). Cal tenir present que no presentar-se als partits, a més a més de perjudicar a l’equip i 

als que no han estat convocats, pot suposar una penalització econòmica a l’AMPA . 

- Els participants i famílies han de confirmar l’hora del partit del dissabte i el punt de trobada amb 

l’entrenador l’últim dia d’entrenament previ al partit. 

- Els alumnes de Primària (prebenjamins, benjamins i alevins) entrenen dos cops per setmana i 

juguen els partits els dissabtes (excepte si se sol·licita un canvi de dia de partit, en aquest cas el CET 

n’assigna un altre que pot ser entre setmana). 

- No es pot combinar diferents esports. 

- Els jugadors/es podran ser convocats/es per l’equip directament superior ( ja sigui per necessitat o 

per progressió). Som equips escolars i entre tots ens hem d’ajudar. 

- Els dies de pluja no es farà l’entrenament propi de cada activitats esportiva, es realitzaran activitats 

alternatives, xerrades, jocs,... al pati de columnes o a la biblioteca. SI PLOU EL DIA DE PARTIT, 

aquest queda suspès, l’entrenador/a s’ha de presentar igualment. En cas de dubte les famílies podeu 

trucar a l’entrenador/a. 

- Els pares i mares han de recollir els seus fills/es un cop ha finalitzat l’entrenament.  No podran 

entrar al recinte escolar fins l’acabament de l’activitat.  

- Els entrenadors tenen totalment prohibit portar nens i nenes als seus cotxes particulars. 

- La col·laboració de les famílies és indispensable en les activitats esportives i extra esportives 

(partits, diades, dinars/berenars/sopars d’equip, fer de taula als partits,...) Convé que les famílies 

participin dels processos d’organització de l’activitat (espònsors, material, farmacioles, samarretes, 

col·laboració, sortides, ...) amb l’objectiu que els grans beneficiats siguin els alumnes participants. 

- Per qualsevol dubte o inquietud en relació al desenvolupament de les activitats, podeu adreçar-vos 

a l’entrenador i/o a la coordinadora esportiva de l’escola (Ainhoa Indart) que restarà per la zona 

d’entrenament o a la secretaria de l’AMPA en horari d’atenció de 16:30 a 18:00 hores de dilluns a 

divendres. També us podeu dirigir als membres de la comissió d’activitats de l’AMPA.  

- Tan bon punt es coneguin les dates dels partits s’entregarà a tots els alumnes inscrits el full amb el 

calendari de partits de cada trimestre. Qualsevol canvi en aquest serà comunicat via correu electrònic 

o sms. També es penjarà setmanalment a les cartelleres de les portes de sortida un full informatiu 

amb les dades dels partits del proper dissabte. 

- Dintre de l’escola en general i en  les instal·lacions esportives, en particular, no es pot  fumar ni 

beure begudes alcohòliques. Tampoc es poden entrar animals de companyia, gossos, gats,... 

 

���� CONDUCTA 

 

- Els entrenadors/es podran privar  un/a  alumne/a  de fer un entrenament, o part del mateix, per 

actitud negativa, falta de respecte o conducta inadequada. En aquest cas l’alumne/a haurà de 

romandre assegut fora de la pista, en el lloc que se li indiqui, però sota control de l’entrenador/ora i 

havent informat a la coordinadora. 



-Totes les incidències de conducta seran registrades en el registre d’incidències i informades als 

pares puntualment una vegada acabat l’entrenament. 

- Si un alumne presenta una conducta inadequada de manera freqüent , o comet puntualment una 

falta greu, es comunicarà al president de l’AMPA i al director de l’escola qui determinarà les 

mesures correctores i/o sancionadores a prendre.   

 

���� ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

 

- Tots els participants que estan inscrits a les activitats esportives organitzades directament pel CET 

estan afiliats a l’assegurança corresponents dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. L’import està 

inclòs al preu total de l’activitat. Quan un alumne/a es fa una lesió durant l’entrenament o partit, la 

família el portarà a l’Hospital de SANTA TECLA  (dintre de les 48 hores de fer-se la lesió), indicant 

que l’accident ha tingut lloc practicant esport escolar. INFORMARÀ a l’entrenador/a o a la 

coordinadora per que aquest/a pugui transmetre tota la documentació de l’accident esportiu a 

l’hospital. 

 

És possible que durant el mes d’octubre encara no es pugui afiliar l’alumnat a aquesta assegurança i 

per tant, les famílies hagin de dur als seus metges particulars els seus fills/es durant aquest curt 

període. Quan tots els participants hagin pogut ser afiliats a aquesta se us comunicarà. 

 

���� INSCRIPCIONS 

 

- Per acord de l’Associació, els equips quedaran tancats amb 14 jugadors/es.  

 Tot l’alumnat inscrit en el període reglamentari té dret a realitzar l’activitat. Si se supera el nombre de 

14 es plantejarà als pares/mares i als coordinadors/ores de la activitat quina es la millor solució 

organitzativa per tal de no excloure ningú. 

Les famílies podran inscriure als seus fills i filles a les activitats al mes de juny i fins al 20 de setembre. 

En cas que un alumne s’inscrigui fora de  termini i l’equip estigui complet (14 jugadors), restarà  en 

llista d’espera.  

Per acord de l’Associació, dels 14 jugadors només 12 seran convocats als partits. L’assignació dels 12 

titulars i dels 2  no convocats es farà de la manera següent. Per a la primera convocatòria i a partir de 

la llista dels alumnes inscrits, ordenada alfabèticament i  numerada , es farà un sorteig on es traurà el  

número, a partir del qual, es convocaran els 12 primers jugadors. Pel segon partit correrà dos llocs la 

llista  i es deixarà  sense convocar el primer i el segon alumne de la llista del  primer partit i així 

successivament. 

- Si una vegada feta la convocatòria la família d’un alumne/a manifesta, en temps suficient, que no 

podrà assistir al partit  es convocarà al primer alumne que havia restat fora de convocatòria.  

 

- Si s’arriba a una final de competició, es convocaran tots els alumnes inscrits a l’activitat i s’inscriuran 

al partit 14 jugadors. En el cas que en l’activitat hi hagi més de 14 alumnes , es farà un sorteig per 

determinar quins són els 14 que jugaran el partit i els que no puguin jugar animaran als seus 

companys i companyes, 



 

 

 

(Retornar aquesta part a la secretària de l’AMPA o a la coordinadora) 

 

Jo _______________________________________________________ mare/pare/tutor de 

l’alumne/a ____________________________________________________ manifesto que 

l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes m’ha informat de la normativa que regula les activitats 

esportives de l’AMPA de  l’Escola de Pràctiques. 

            

 Signatura de la mare/pare o tutor: 

 

 

 

DNI: ______________________ 

 

Tarragona _______ de _________________ de 2013      


