Escola de Futbol Inter Escaldes
Que es l’escola de futbol Inter Escaldes?
Es una iniciativa que neix amb la il·lusió d’educar als nostres joves a través de l’esport, intentant
formar-los de manera integral (física, psíquica i socialment) utilitzant com fil conductor el futbol en
el seu context recreatiu, lúdic i formatiu.
Qui la dirigeix?
L’escola esta dirigida per un coordinador, una administrativa, entrenadors i monitors, els quals
assumiran les diferents tasques: administratives, econòmiques i esportives. Comptem també amb un
manager que prové del futbol professional i que encamina i assessora al equip tècnic de la base.
Com es finança?
El finançament de l’escola es porta a terme amb subvencions del Comú d’Escaldes- Engordany,
Inter Club Escaldes, les quotes que pagaran anualment els alumnes, i les aportacions dels
patrocinadors.
Quin objectiu te?
Ensenyança metodològica, progressiva i sistemàtica dels fonaments del futbol en les seves diferents
vessants, física, tècnica i tàctica, adequant els continguts a les diferents edats, sense oblidar
l’aspecte social.
• Treball d’aspecte físic basat en el desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques i capacitats
motrius.
• Ensenyança dels fonaments tècnics del futbol.
• Ensenyança dels principis del joc del futbol.
• Educar, ensenyar en el respecte envers els companys de joc (tant del seu equip com dels
adversaris), entrenadors, àrbitres, instal·lacions, material, etc.
Que ofereix l’escola als nens?
La il·lusió i l’experiència d’entrenadors titulats que plantejaran exercicis en funció de les
categories: per als mes petits activitats psicomotrius, jocs pre-esportius, jocs adaptats, introduint el
treball tècnic, tàctic i físic de forma progressiva amb una programació escalonada per nivells segons
edat i desenvolupament motor.
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Reglament intern per als equips
El present reglament te com a propòsit establir normes per al millor funcionament de l’escola
Inter Escaldes de futbol en les seves diferents categories, per tant queda subjecte a
modificació i/o complementació.
Es de caràcter obligatori el seu fidel compliment i aplicació per a cada jugador oficialment
lligat a l’escola.

Obligacions de l’escola
L’escola de futbol (coordinadors, entrenadors i monitors) tenen l’obligació de posar a disposició
dels nens:
- Un o mes monitors.
- Instal·lacions on s’efectuaran entrenaments i partits.
- Material d’entrenament que l’escola tingui disponible.
- Cursar las fitxes federatives (sempre que les quotes estiguin pagades).
- Responsabilitat sobre els moviments dels equips i dels nens que pertanyin a aquests.
- Assistir amb puntualitat als entrenaments i esdeveniments als que estiguem convidats.
- Ser responsable directe de la disciplina del seu equip.

Obligacions dels nens
Tots els nens que volen formar part de l’escola de futbol Inter d’Escaldes tindran que complir uns
requisits:
- Pagar les quotes anuals en las dates marcades.
- Respectar als entrenadors.
- Respectar als companys tant del seu equip com dels contraris.
- Respectar les instal·lacions esportives tant les pròpies com les foranies.
- Respectar i cuidar el material d’entrenament.
- Vestir amb el equipament de l’escola, xandall, samarreta i pantaló a tots els partits.
- Assistir als tornejos en els que l’escola estigui convidada.
- Mantenir el compromís amb l’escola durant el temps que duri la fitxa federativa.
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- Entrenar els dies i hores que estableixi l’escola.
- Assistir amb puntualitat als entrenaments, esdeveniments cívics i esportius que estiguin convocats.
- Assistir als entrenaments amb la roba requerida per l’entrenador.
-Posar-se en contacte amb l’entrenador o delegat de l’equip quan per qualsevol motiu no es pugui
assistir a un partit o entrenament.
- Celebrar els gols de manera que no es provoqui o es fereixi la susceptibilitat dels contraris i/o
espectadors.
-Apagar el mòbil des de el moment en que arribem a un entrenament o partit fins el moment que
marxem.
- Ser curosos i respectuosos amb els comentaris a les xarxes socials ja que representem una entitat i
la seva imatge pot veure’s perjudicada.
- Tenir cura de que les ungles estiguin ben tallades.
- S’evitarà portar durant els entrenaments i els partits rellotge, anells, pírcings i/o altres objectes que
puguin resultat perillosos per a la pràctica del futbol.

Requisits per als pares
Els pares dels nens que vulguin formar part de l’escola Inter Escaldes hauran de complir els
següents requisits:
- Pagar les quotes anuals en les dates marcades (de no complir aquest requisit no es tramitarà la
fitxa del nen i no se li permetrà entrenar).
- Assumir les decisions dels entrenadors, monitors i/o coordinadors que afectin a l’equip del seu fill.
- Per les competicions que precisen desplaçament dels nens, els pares d’aquests assumiran el
transport si fos necessari.
-Portar als seus fills puntualment als entrenaments, esdeveniments cívics i esportius programats per
la institució.
- Respectar les indicacions i decisions dels entrenadors en entrenaments i partits.
- Animar, ajudar i col·laborar en tot allò que afavoreixi la bona marxa de l’escola, ja que son una
part important i necessària per al bon funcionament del futbol.
- Abstenir-se d’utilitzar un vocabulari inapropiat o tenir actituds poc correctes amb els àrbitres,
entrenadors i jugadors propis i contraris, pares d’altres equips, tant als partits com entrenaments, en
qualsevol lloc on estigui representada l’escola Inter Escaldes.
- Facilitaran i recolzaran el treball dels entrenadors i delegats de l’equip, ja que tots sabem que es
una feina complicada i difícil.
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- Evitar comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i jugadors, tant als partits com als entrenaments
poden sempre animar i aplaudir qualsevol actuació, preferiblement als partits.
- Posar-se en contacte amb l’entrenador o delegat de l’equip quan per qualsevol motiu no es pugui
assistir a un partit o entrenament.
- Celebrar els gols de manera que no es provoqui o es fereixi la susceptibilitat dels contraris i/o
espectadors.
- Ser curosos i respectuosos amb els comentaris a les xarxes socials ja que representem una entitat i
la seva imatge pot veure’s perjudicada.
- Tenir cura de que les ungles dels seus fills estiguin ben tallades.

Drets de l’escola
L’escola de futbol Inter Escaldes, els seus coordinadors, entrenadors i monitors es reserven els
següents drets:
- Dret a ser respectats.
- Dret a realitzar els entrenaments com considerem convenient o tinguem establert.
- Dret a decidir sobre els diferents equips.
- Dret dels entrenadors a dirigir els entrenaments i partits.
- Dret a que es respectin les decisions tècniques i tàctiques.
- Dret a imposar sancions si no es compleixen les normes que regeixen l’escola.

Drets dels nens
Tots els nens inscrits a l’escola Inter Escaldes de tenen els següents drets:
- Dret a entrenar-se tant en els entrenaments com a les competicions amb una gran varietat
d’activitats lúdiques i formatives.
- Dret a jugar com nens i de no ser tractat dins i fora del terreny de joc com un adult.
- Dret a disputar competicions amb regles adaptades al nivell de les capacitats en cada etapa del seu
desenvolupament psicomotriu.
- Dret a jugar amb la màxima seguretat possible.
- Dret a participar en totes la facetes del joc.
- Dret a ser entrenat per persones expertes.
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- Dret a aprendre a resoldre per sí mateix els problemes que es plantegen tant als entrenaments com
en les competicions oficials.
- Dret a ser tractat amb dignitat tant per part de l’entrenador com dels companys i adversaris.
- Dret a jugar amb joves de la seva edat que tenen probabilitats semblants de guanyar.
- Dret de no ser campió.
- Dret a participar de l’escola sense discriminació de sexe, raça, religió, etc.

Drets dels pares
Tots els pares dels nens que pertanyin a l’escola de Inter Escaldes tenen els següents drets:
- Dret a que s’escoltin les seves queixes i/o recomanacions pels coordinadors, entrenadors i
monitors.
- Dret a donar de baixa el seu fill de l’escola en qualsevol moment, finalitzant així el compromís
global de l’escola amb aquest.

Tots els nens que entrin a formar part de L’ESCOLA INTER ESCALDES DE FUTBOL i
signin la fitxa d’inscripció es sotmetran a les normes que la regeixen.
Per al bon funcionament de l’escola i la bona marxa dels nens, l’escola de futbol INTER
ESCALDES demana als pares que respectin i no es fiquin en el treball de la direcció esportiva
de la mateixa, poden col·laborar amb ella i dialogar amb els diferents components.

Valors i comportaments
Per sobre de la disciplina esportiva el mes important han de ser els valors de comportament,
educació i respecte, uns valors que tenim que aplicar-los nosaltres mateixos.
Hem de tenir un comportament exemplar tant dins del camp com fora i la disciplina la tindrem que
portar a efecte.
Entrenaments i partits
-Puntualitat.
-Bon comportament dins de les instal·lacions.
- No sortir al camp fins que no ho mani l’entrenador.
-Retirar-se del camp quan ho mani l’entrenador.
-Agafar i recollir el material amb l’entrenador.
5

-Canviar-se de roba i dutxar-se en les instal·lacions millor que a casa. ( Sempre i quan la situació
actual causada per la Covid-19 ho permeti )
-Venir als entrenaments amb roba adequada.
-Venir als partits amb la roba de l’escola.
-Canviar-se per als entrenaments i partits als vestidors de les instal·lacions . ( Sempre i quan la
situació actual causada per la Covid-19 ho permeti )

Educació i respecte
-Tindrem educació en tots els llocs on representem a l’escola.
-Respectarem a companys, entrenadors, àrbitres, contraris, material i instal·lacions.
-Respectarem al personal de manteniment de totes les instal·lacions que utilitzem.
-Mantindrem el mes net possible les instal·lacions i vestidors, si no els tindrem que netejar
nosaltres. . ( Sempre i quan la situació actual causada per la Covid-19 ho permeti )
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