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CARTA DE PRESENTACIÓ I SITUACIÓ ACTUAL
Benvolguts,
La història del CE Altafulla és la història d'un sentiment, d'una manera de ser.. L'han protagonitzat molts
noms propis però pertany a infinitat de persones anònimes que han aconseguit no debilitar el vigor d'aquest
sentiment des d’aquell llunyà setembre de 1923.
En l'actualitat és una entitat esportiva excepcional que amb 92 anys d'història viu un moment especial.
Malgrat ser uns dels pocs clubs que continuava tenint un camp de terra, el CE Altafulla ha seguit creixent
gràcies a l'empenta que ens han brindat socis, aficionats, comerços, pares, mares, patrocinadors... i la força
renovada d'un club que és gestionat per directius i entrenadors que formen part del dia a dia a la Junta
Jove.
Els èxits esportius de les darreres temporades (amb l’ascens a Tercera Catalana del Primer Equip i el
campionat de lliga assolit per la secció Femenina) juntament amb la capacitat de crida que demostren les
nostres seccions, i molt especialment, la recent creació de la nova Escola de Futbol Base, ha suposat una
empenta per l’entitat i la definitiva actuació de l’Ajuntament aprovant l’execució de les obres pel camp de
gespa, que serà una realitat el proper 15 d’Agost.
La prioritat però és l’Escola de Futbol Base on el principal objectiu es formar persones, futbolistes, als
que volem transmetre el respecte a companys i rivals, la cultura de l'esforç i el valor de créixer entenent
que l'èxit individual és impossible sense un col·lectiu.
Les entitats sense ànim de lucre vivim moments delicats, i per assegurar la viabilitat del Club requerim del
suport de totes aquelles persones, entitats i empeses que vulguin promoure l'educació en el lleure i l'esport
Altafullenc.
L'actual Junta Jove es proposa el repte de fer un pas endavant on l'objectiu principal és assolir el
creixement necessari per assegurar el futur de l'entitat:
1- El Futbol Base ha de tornar a ser el motor principal del CE Altafulla, per tant cal augmentar el nombre
de categories oferint un projecte educatiu i esportiu d'acord amb les directrius del Projecte Esportiu per
l'Escola de Futbol.
2- Cal fer continuat el creixement de l’entitat essent responsables i tenint com a objectiu primordial
assegurar la viabilitat econòmica mantenint el CE Altafulla com un club modern i sostenible, oferint
novetats, idees i d'altres solucions com:
- Innovació, experiència, sacrifici i respecte.
- Organització de tornejos i activitats de tecnificació per a l'Escola de Futbol.
- Activitats d'estiu, donant continuïtat al treball de l'any.
- Oferir cursos de primers auxilis als entrenadors i monitors.
- Explotació de les noves tecnologies.
- Fotografies i àlbums ocasionals a les xarxes socials.
- Cerca constant de noves formes d'ingressos i patrocinis.
Us animem a visitar la nostra web www.cealtafulla.com i les xarxes socials, on ens felicitem de ser un
dels clubs més seguits del Tarragonès amb una presència activa als mitjans de comunicació locals.
Agraint el vostre temps, rebeu una salutació ben cordial,
Francesc Julià i Morera
President Junta Jove CE Altafulla
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ORGANIGRAMA JUNTA JOVE CE ALTAFULLA

PRESIDENT: Francesc Julià
VICEPRESIDENT: Pedro Navarro
SECRETARIA: Toni Rodriguez
TRESORERA: Jèssica Colomina
VOCALS: Alex Cañas
DISSENY, CARTELLERIA I FOTOGRAFÍA: Jèssica Colomina
XARXES SOCIALS: Toni Rodríguez, Pedro Navarro, Jèssica Colomina i Francesc Julià
COMERCIAL: Mireia Sánchez
COORDINADORA ESCOLA DE FUTBOL: Daniel Garcia Rizos
EQUIPACIONS: Pedro Navarro
ELS ENTRENADORS DE L’ESCOLA DE FUTBOL SERÀN SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE
INTEGRANTS DE LES SECCIONS SÈNIORS TITULATS PER A TAL EFECTE.
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PROJECTE ESPORTIU
La pràctica esportiva, i del futbol en concret, genera en les persones benestar i salut, arrelament social i
l’adquisició d’un bon nombre de valors i actituds relacionats amb el treball en equip, la perseverança i l’esforç
personal i col·lectiu, així com el respecte per un mateix i pels demés.
L’objectiu general del Club és proporcionar una formació progressiva i educativa amb la pràctica del Futbol.
El present Reglament pretén crear un conjunt de normes i criteris de funcionament del CE Altafulla.
Totes aquelles persones que integren la disciplina del CE Altafulla es comprometen a conèixer, complir i fer
complir el present Reglament de Règim Intern.
Correspon al club a través de la seva Junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no
es trobin en el present document. El no coneixement de la normativa no eximeix del seu compliment i
responsabilitat.

NORMATIVA GENERAL
El català és la llengua vehicular del CE Altafulla, per tant, aquest serà l’idioma habitual de relació a la
directiva del Club, a les diferents seccions i a l'Escola de futbol, essent sempre respectuosos i flexibles amb la
pluralitat de cultures que acull aquesta institució, i oferint en tot moment les màximes possibilitats per a una
comunicació fluïda entre les persones que l’integren.
A- Tots els jugadors/es, entrenadors i personal que formi part del CE Altafulla seran socis del Club. Cal
emplenar el document específic per a tal efecte, i abonar la quota anual, que des de l’entrada de la Junta Jove el
2013 queda fixada en:
- 30,00€ : Qualsevol persona amb edat compresa entre 18 i 65 anys.
- 15,00€ : Qualsevol persona amb edat compresa entre 6 i 17 anys, i majors de 65 anys.
- 5,00€ : Qualsevol persona amb edat compresa entre 0 i 5 anys.
- Els jugadors tenen la cuota de socis inclosa en el preu anual.
B- Són drets dels socis:
- Participar de les assembles.
- Adreçar qualsevol pregunta que consideri oportuna a la Junta Directiva.
- Ser escoltat i contemplat, per sobre de qualsevol altre consideració, com a persona.
- Poder-se expressar lliurament, amb respecte vers els altres i vers un mateix.
- Ser informat adequadament i en el moment oportú de les decisions que es prenguin que afectin els
entrenaments, la competició o qualsevol altre acte del CE Altafulla.
C- Són deures dels integrants del Club:
- El respecte, com a pilar fonamental de la convivència.
- Tenir cura dels objectes, les instal·lacions i pertinences, tant personals com col.lectives.
- El comportament adequat que es correspon als objectius de formació humana i esportiva del Club.
- Considerar com a prioritats el benestar i l’èxit col·lectiu per damunt de l’individual
- Escoltar, respectar i aplicar les indicacions dels responsables del Club i dels entrenadors.

Centre d’Esports Altafulla
Estadi Municipal Joan Pijuan – Carrer L’Oliverot s/n – Altafulla - cealtafulla@gmail.com

ORGANS EXECUTIUS
La representació i administració del CE Altafulla, correspon a la Junta Directiva, establint el funcionament dels
seus equips esportius amb el següent organigrama:
•
•
•
•
•
•
•

Junta directiva
Coordinador esportiu
Delegats
Monitors / Entrenadors
Jugadors/Jugadores
Socis
Pares/Mares/Tutors legals

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva serà el màxim òrgan de gestió del CE Altafulla, assumint les funcions de representació,
gestió, direcció i execució de les seves competències.
Treballaran per garantir el futur de l’entitat i la seva viabilitat econòmica amb una política austera i responsable.
La Comissió Esportiva, formada pel president, el coordinador esportiu, monitors i entrenadors, serà
l'encarregada del seguiment dels criteris pedagògics, gestió de les queixes de familiars, o qualsevol altre
conflicte esportiu o disciplinari que al llarg de la temporada pugui existir.

COORDINADOR ESPORTIU
Serà el màxim responsable de l'àrea esportiva. Li correspon l'organització i proposta de totes les activitats
esportives que es realitzin a l'entitat.
Les funcions bàsiques són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar i programar les competicions i activitats a les que participi el CE Altafulla.
Gestió de fitxes i demés tasques administratives.
Relació permanent amb la FCF i gestió de la intranet.
Participar activament en el control i seguiment, de la metodologia de treball.
Vetllar per la formació dels esportistes i els monitors.
Convocar i presidir les reunions periòdiques de treball amb els entrenadors/monitors del club.
Supervisió de les diferents competicions dels equips del CE Altafulla.
Complir i fer complir el Reglament de Règim Intern, vetllant per la seva correcta aplicació.
El seu comportament ha de ser responsable donant en tot moment una imatge positiva del club.
Gestió de la suplència de monitors en cas d'absència o malaltia.

DELEGATS
Els Delegats dels equips són les persones encarregades de col·laborar amb el monitor per dur a terme les
tasques logístiques de l'equip pròpies dels partits. A tots els efectes són representants del CE Altafulla en
qualsevol partit que es disputi.
Les funcions bàsiques són:
•
•

•
•

Facilitar la tasca organitzativa de l'equip en els partits: fitxes, material esportiu, logística...
Els Delegats no realitzaran mai, sota cap concepte, les funcions tècniques del Monitor. En cas
d'absència del tècnic el Coordinador Esportiu i/o el Coordinador corresponent nomenaran la persona
per fer aquesta funció.
El seu comportament ha de ser sempre responsable, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al
públic en general. Representaran en tot moment al CE Altafulla donant una imatge positiva del club.
En els partits a camp propi, serà el responsable de rebre i atendre als equips visitants i a l'àrbitre de
l'encontre i indica'ls quin vestidor tenen assignat.
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ENTRENADORS I MONITORS
Conjuntament amb el Coordinador Esportiu els correspon portar a terme la programació i el seguiment de les
activitats esportives.
Els monitors han de ser conscients que pertanyen a una escola, actuant com a tutor, desenvolupant una tasca
tècnica i educativa, donant les explicacions i els ensenyaments oportuns per tal que els esportistes creixin des
del punt de vista esportiu (progrés futbolístic) i personal.
Les funcions bàsiques són:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Supervisar l'inici puntual d’entrenaments.
Vetllar per l'harmonia de les relacions interpersonals dels esportistes.
Gestió i organització dels partits amistosos i de les pretemporades, sempre tenint en compte combinar-ho
amb la resta de seccions.
Tindran cura de tots els jugadors buscant ajudar i motivar tant a la persona com a l'esportista.
Portar un registre de les faltes d'assistència (justificada o no), puntualitat i incidències en el transcurs dels
entrenaments i partits (targetes, lesions, etc.) essent el responsable de comunicar-ho a la Comissió
Esportiva.
Els Monitors han donar exemple en tot moment de conducta (indumentària, actitut de respecte pel contrari
i els àrbitres) tant al recinte propi com als desplaçaments.
Control de vestidor, tant a l'arribada com a la finalització de l'entrenament, la seva tasca finalitza quan
marxa el darrer esportista al seu càrrec.
Els monitors de l’Escola de Futbol han de fer participar en el joc a tots el jugadors que ha convocat pel
partit, en consonància a la filosofia del projecte esportiu per l’Escola de Futbol del CE Altafulla.
Els partits de competició és l'element bàsic que té el Monitor per fer que els esportistes valorin la
importància del joc per fomentar l'esperit de sacrifici, millora de superació personal i col·lectiva.
És de competència exclusiva dels entrenadors nombrar els capitans segons criteris d’antiguitat,
personalitat i aptitud per al càrrec.
Acceptaran el pas provisional, definitiu o circumstancial de jugadors a seccions de superior o inferior
categoria.
Els monitors tenen l'obligació d'assistir a les reunions periòdiques de treball proposades pel Coordinador/a
Esportiu.

SOCIS
Els socis, són una part molt important i necessària pel correcte funcionament del CE Altafulla i per a poder
assolir els objectius educatius, socials i esportius fixats.
En el moment que s'inscriuen voluntàriament al club adquireixen els següents compromisos:
•

•
•

•
•
•

El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, propi de la filosofia que promou el CE
Altafulla tant en els entrenaments com en la competició, mostrant en tot moment respecte i educació vers
als jugadors, àrbitres, tècnics i públic en general.
Evitaran de realitzar comentaris tècnics o tàctics als monitors o esportistes durant el transcurs
d'entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els monitors i els coordinadors.
Per qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament del CE Altafulla
pot dirigir-se al coordinador esportiu, essent aquest l'encarregat de fer arribar la proposta en qüestió a la
Junta Directiva del CE Altafulla, tractant-se amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat possible.
Està prohibida l'entrada a les zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als
entrenaments com als partits.
El CE Altafulla és un Club Esportiu de tarannà Catalanista però apolític, essent sempre respectuosos amb
al pluralitat de cultures i nacionalitats que ens acompanyen.
En cap cas, el CE Altafulla serà vinculat a cap partit polític, i per tant queden prohibits qualsevol tipus
de comentaris de caire polític a les nostres xarxes socials.
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REGLAMENT ESPECÍFIC DE RÈGIM INTERN
ESCOLA DE FUTBOL
Tots els nens i nenes de l'Escola de Futbol adquireixen la condició de jugadors/es del CE Altafulla, en el
moment que s'inscriuen voluntàriament en el Club.
Com a norma fonamental, des d'aquell instant el seu comportament ha de ser responsable donant en tot moment
una imatge positiva del club.
Qualsevol tipus d'injúria greu, racisme, homofòbia, violència o vandalisme, tant en entrenaments, partits o
activitats que organitzi el club, els comportarà l'expulsió immediata de l'entitat, doncs representen en tot
moment al CE Altafulla.
L'objectiu fonamental dels jugadors/es 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.
Tenen com a drets i deures:
•

Assistir als entrenaments i competicions, participant en les activitats acordades en el calendari esportiu, i
respectar els horaris establerts així com el material esportiu.

•

L’últim jugador en sortir del vestidor ha de comprovar que les dutxes estan tancades, no gotegen i que no
queda res als vestidors.

•

S’han d’iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, entrenadors i jugadors.

•

Cal observar estrictament les normes federatives sobre vestimenta en els partits, és a dir: samarreta per
dintre del pantaló, mitjons fins als genolls, canyelleres rígides, escalfadors del mateix color que el pantaló
i samarretes tèrmiques del mateix color que la samarreta.

•

En acabar el partit, queda obligat saludar donant la mà els jugadors de l’equip contrari, entrenadors,
delegats i l’àrbitre, sense retreure’ls res.

•

Obligatorietat per a tots els jugadors i les jugadores d'utilitzar en cada moment concret (entrenament i
competició) la indumentària corresponent.

•

El comportament de tots i cada un dels jugadors/es ha de ser sempre responsable, tant en competició
oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general.

•

No utilitzar, en cap cas, ni en els entrenaments, ni en els partits: rellotges, polseres, anells, collars,
pírcings, gorres, viseres o altres objectes que puguin causar algun tipus de lesió, tant al portador com als
companys..

•

Els jugadors que vinguin abans de l'horari establert, al partit o als entrenaments, s'han d'abstenir de jugar
amb pilotes, siguin pròpies o del Club. Tanmateix, no poden accedir a les zones a on altres equips
estiguin entrenant en aquell moment..

•

La puntualitat és la base d’una vida ordenada i serà la norma a l’hora d’arribar a les convocatòries, tant
dels entrenaments com dels partits. La manca de puntualitat o la no assistència als entrenaments,
repercutirà en el temps de joc els dies de partit.

•

S’exigirà respecte absolut tant pels companys d’equip com per la resta d’alumnes de l'escola de futbol i
per un mateix, així com al personal del Club, els adversaris i els àrbitres.

•

El futbol és un esport col·lectiu, on l’actitud i els esforços de tots els seus membres han d’estar sempre
al servei de l’equip. Així doncs, cal animar els companys, ajudar-los quan estiguin lesionats i compartir
amb tots ells tant els moments d’alegria com les situacions difícils.
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•

Únicament podran celebrar-se els gols sempre que es faci amb moderació, sense moviments ni accions
ofensives o que puguin ser interpretades com un menyspreu envers els adversaris o el públic que
assisteix al partit.

•

És primordial acceptar amb esportivitat tant la victòria com la derrota.

•

Cal agrair sempre el suport dels nostres seguidors, i saludar al públic en general que assisteix als partits.

La no observació de qualsevol de les normes descrites en aquest document comportarà una sanció, que anirà
des de la simple amonestació privada fins a l’expulsió temporal o definitiva del CE Altafulla.
En funció de la gravetat de la infracció comesa:
Es considera falta lleu:
•

Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes
acordats en el calendari esportiu del CE Altafulla.

•

Actitud passiva durant el transcurs d'entrenaments i/o competicions que alteri lleument el
desenvolupament normal de les activitats.

•

Petites mostres de desconsideració i incorrecció amb els membres del CE Altafulla, equips contraris,
àrbitres i espectadors, que donin una imatge negativa de l'entitat.

•

El deteriorament, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i
pertinences d'altres membres, tant del CE Altafulla com de qualsevol altre entitat.

•

L'incompliment o qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de les activitats
esportives.
Es considera falta greu (podent comportar l'expulsió):

•

Els actes d'indisciplina, falta de respecte injúries, amenaces o ofenses greus i/o agressions físiques contra
qualsevol company o persona tant del Club, altres entitats, àrbitres i públic en general.

•

Consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.

•

Fer “Bulling”, escapar-se, robar o posar en perill la seguretat de l'activitat.

•

Fumar. (D’acord amb les Lleis 20/1985, de 25 de juliol, i 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, les activitats amb menors de 18
anys es consideren centres d’ensenyament en el lleure, per tant és prohibit el consum de tabac i
l’alcohol.)

•

Malmetre el mobiliari de la instal·lació. Si s’escau, els danys causats a la instal·lació seran avaluats pel
CE Altafulla i s’hauran d’abonar a l’acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i
s’enviarà a l’usuari.

•

La reiteració de faltes greus poden comportar l'expulsió del Club, i en cap cas comportarà el retorn de
qualsevol dels imports abonats.
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PARES / MARES / TUTORS LEGALS
Els pares/mares o tutors legals dels jugadors/es, són una part molt important i necessària pel correcte
funcionament del CE Altafulla i per a poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.
En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fills adquireixen els següents compromisos:
•

Procurar l'assistència dels seus fills a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats
acordades en el calendari esportiu del CE Altafulla, respectant els horaris establerts i amb el material
esportiu indicat prèviament pel club.

•

Esperem i desitgem la vostra col·laboració, i comprensió, en tot el que afecti la pràctica esportiva del
desplaçament als partits que disputem com a visitants.

•

Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills evitant castigar-los mitjançant el futbol,
ja que la superació i continuïtat en un esport d’equip depèn en part de la vostra col·laboració.
La participació de tots els jugadors és vital per als companys així com per valorar la feina que
els entrenadors realitzen als entrenaments.

•

El comportament ha de ser sempre responsable i exemplar, propi de la filosofia que promou el CE
Altafulla tant en els entrenaments com en la competició, mostrant en tot moment respecte i educació vers
als jugadors, àrbitres, tècnics i públic en general.

•

Evitaran de realitzar comentaris tècnics o tàctics als monitors o esportistes durant el transcurs
d'entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els monitors i els coordinadors.

•

Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills (jugadors/es) animant i aplaudint qualsevol
actuació.

•

Per qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament del CE Altafulla
poden dirigir-se al coordinador esportiu, essent aquest l'encarregat de fer arribar la proposta en qüestió a
la Junta Directiva del CE Altafulla, tractant-se amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat
possible.

•

Es comprometen a no amagar informació mèdica de rellevància del jugador/a. En aquest cas el Club
queda exempt de qualsevol responsabilitat.

•

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

•

El CE Altafulla és un Club Esportiu, en cap cas serà vinculat a cap partit polític, i per tant queden
prohibits qualsevol tipus de comentaris de caire polític a les nostres xarxes socials.

•

Serà obligatori per part del pare/mare o tutor la venta, o assumir el cost, d’un talonari de loteria
de nadal.

Junta Jove CE Altafulla
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CLÀUSULES
TEMPORADA, ENTRENAMENTS I PARTITS
La temporada esportiva ve determinada pel Consell Esportiu del Tarragonès i la Federació Catalana de Futbol ,
i amb caràcter general comprèn del Setembre fins a Juny de l’any següent.
Els partits es disputen el cap de setmana, d’acord amb el calendari oficial que determini la Federació o el
Consell Esportiu, segons resulti la inscripció de cada equip.
ELS EQUIPS
Els equips estan integrats pel nombre de jugadors , triats per grups d’edat fins a categoria Alevins, dins dels
límits establerts per les normes reglamentaries d’aplicació. La determinació de la inscripció dels jugadors del
futbol 11 a un o altre equip serà decisió de l’àrea tècnica esportiva del Centre d’Esports Altafulla, d’acord amb
la vàlua i capacitació de cada esportista , i seguint la política que determini la Direcció Tècnica Esportiva del
Club.
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, les seves dades seran incorporades als fitxers del Centre
d’Esports Altafulla. Per exercir els drets d’accés ,rectificació i cancel·lació de les seves dades es pot adreçar al
Centre d’Esports Altafulla.
CARNET DE SOCI
El carnet de soci queda inclòs dins la quota d'inscripció per als jugadors.
Us animem a fer-vos socis, contribuint al creixement de la massa social del club, fet que donarà més força als
projectes que la directiva proposi i garanteix el vostre legítim dret a tenir veu i vot en les assembles que la Junta
Jove convoqui.
IMPAGAMENT DE QUOTA
L’impagament de quota d’ inscripció comportarà automàticament la retirada de la fitxa federativa o escolar del
jugador fins la regularització de l’impagament.
PUBLICITAT
El Centre d’Esports Altafulla està obligat a disposar de l'autorització de tots els seus esportistes per lluir en la seva
indumentària la publicitat del patrocinador i per a això explica a pares/tutors i esportistes signen el full d’inscripció
sent conscients que:
"La signatura del full d'inscripció comporta l'autorització al club per incorporar en la indumentària de competició el
nom, logotips i demès acords amb possibles patrocinadors, així com l'autorització per a la gravació total o parcial
de la participació del jugador/a que inscric ja sigui per fotografies, pel·lícules, televisió i qualsevol altre mitjà per, si
s’escau, donar-los l’ús comercial i/o publicitari que el club consideri oportú, incloses les xarxes socials del CE
Altafulla, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica".
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PROJECTE ESPORTIU PER L'ESCOLA DE FUTBOL
El nou projecte esportiu per l’Escola de Futbol contempla:
• Estructura pròpia dedicada al Futbol Base.
• Programa, Direcció i Tècnics especialitzats i/o amb experiència en el Futbol Base.
• Objectius assolibles, transparents i precisos.
• Prioritat en els objectius i no en els resultats.
Diferenciarem des del principi entre Escola de Futbol (fins a Alevins) i categories competitives de Futbol Base
(Infantils, Cadets i Juvenils).
L’Escola de Futbol suposa el primer contacte del nen o nena amb un esport col·lectiu, i tindrà un marcat
caràcter formatiu, no competitiu. El treball principal és inculcar els hàbits esportius correctes i un bon treball
a nivell psicomotriu i cognitiu.
Les categories de Futbol Base inclouen, a més, un factor de competició sense oblidar el més important: la
seva formació.
.
Els tècnics del Centre d’Esports Altafulla aporten a aquestes etapes innombrables valors, com ara la
superació de sí mateixos, l’esperit d’equip, el joc net, el desenvolupament social i demès actituds esportives,
entenent que l’èxit individual és impossible sense un col·lectiu.
PLANIFICACIÓ I METODOLOGIA DE L'ESCOLA DE FUTBOL
Per permetre al nen/a créixer d'una manera sana i natural hauria d’entrenar com a mínim dues vegades per
setmana donant-los l'oportunitat de:
• Conèixer el seu propi cos.
• Dominar la pilota.
• Cal buscar sempre la victòria, però mai a qualsevol preu.
• Cal motivar el jugador i fer-li entendre que és important gaudir per poder jugar bé.
• Cal aprendre a jugar com en un entrenament i entrenar com si fos un partit.
• Fomentar Hàbits de Pràctica esportiva saludables.
• Estimular i desenvolupar els patrons motors de base.
• Experimentar les primeres nocions Temps i Espai.
• Afavorir el respecte a les normes.
Després de cobrir totes les etapes formatives, és indispensable que hi hagi una estreta relació jugadorpilota, que anirà encaminada cap a la planificació futura en les categories successives.
PLANIFICACIÓ I METODOLOGIA DE LES CATEGORIES DE FUTBOL BASE
A partir de la categoria d’Infantils prendrà rellevància la competitivitat gradualment segons la categoria
amb intenció de formar futurs jugadors per al primer equip desenvolupant al màxim les potencialitats de
cada jugador.
A través de la planificació anual, assentarem les bases sòlides per desenvolupar en el jugador una
construcció progressiva i equilibrada de totes les seves capacitats motores, des del primer dia i per als anys
successius.
La confiança i comunió entre jugadors, pares/mares, entrenadors i Junta Directiva serà la base per assolir l’èxit.
Junta Jove CE Altafulla
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PRIMER EQUIP I SECCIÓ FEMENINA
REGLAMENT ESPECÍFIC DE RÈGIM INTERN
Els jugadors del primer equip i de la secció femenina adquireixen la condició de jugadors/es del CE Altafulla,
en el moment que s'inscriuen voluntàriament en el Club.
A partir d’aquell instant adquireixen els següents compromisos:

1.

Com a norma fonamental, des d'aquell instant el seu comportament ha de ser responsable donant en tot moment
una imatge positiva del club.

2.

Qualsevol tipus d'injúria greu, racisme, homofòbia, violència o vandalisme, tant en entrenaments, partits o
activitats que organitzi el Club comportarà l'expulsió immediata de l'entitat, doncs representen en tot moment el
nom del CE Altafulla.

3.

La puntualitat és la base d’una vida ordenada i serà la norma a l’hora d’arribar a les convocatòries, tant dels
entrenaments com dels partits. La manca de puntualitat o la no assistència als entrenaments, repercutirà en el
temps de joc els dies de partit.

4.

S’exigirà respecte absolut tant pels companys d’equip com per la resta d’alumnes de l'escola de futbol i per un
mateix, així com al personal del Club, els adversaris i els àrbitres. En acabar el partit, queda també obligat
saludar donant la mà els jugadors de l’equip contrari, entrenadors, delegats i l’àrbitre, sense retreure’ls res.

5. Únicament podran celebrar-se els gols sempre que es faci amb moderació, sense moviments ni accions
ofensives o que puguin ser interpretades com un menyspreu envers els adversaris o el públic.
6. Cal observar estrictament les normes federatives sobre vestimenta en els partits, és a dir: samarreta per dintre
del pantaló, dur “espinilleres”, escalfadors del mateix color que el pantaló i tèrmiques del mateix color que la
samarreta.
Igualment, no utilitzaran, ni en els entrenaments ni en els partits: rellotges, polseres, anells, collars, pírcings,
gorres, viseres o altres objectes que puguin causar algun tipus de lesió, al portador o als companys..
7. Les sancions, o targetes, que es produeixin dins el marc del normal desenvolupament del joc seran abonades pel
CE Altafulla a la Federació corresponent.
En el cas de les sancions i targetes, per mala conducta i/o agressió física o verbal a companys, rivals o arbitres,
el Club podrà reclamar l'abonament de les mateixes als jugadors infractors.
8. Cal agrair sempre el suport dels nostres seguidors, i saludar al públic en general que assisteix als partits.
9. Cal estar al corrent de pagament de les quotes del club. En cas contrari el jugador o la jugadora no participarà
dels entrenaments dels seu equip, ni serà convocat a partits oficials fins l'abonament de les quotes pendents.
10. Quan un jugador/a desitgi tramitar la baixa per abandonar el CE Altafulla, haurà de sol·licitar i motivar la seva
petició davant el Coordinador Esportiu. Per altra banda, el jugador/a restarà obligat a abonar totes les quotes
pendents de la temporada.
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11. Els jugadors que vinguin abans de l'horari establert, al partit o als entrenaments, s'han d'abstenir de jugar amb
pilotes, siguin pròpies o del Club. Tanmateix, no poden accedir a les zones a on altres equips estiguin entrenant
en aquell moment.
12. S'obliguen a retornar la samarreta oficial de competició el darrer dia d'entrenament de la temporada.
13. No podran jugar, entrenar o fer proves amb altres clubs sense tenir autorització del CE Altafulla.
14. En cap cas s'assegura una determinada participació o posició tàctica en els partits.
15. És de competència exclusiva dels entrenadors nombrar els capitans segons criteris d’antiguitat, personalitat i
aptitud per al càrrec.
Els capitans constitueixen la única representació autoritzada dels equips en el terreny de joc i a ells els
corresponen els següents drets i obligacions:
15.1- Dialogar amb els àrbitres, dirigint-se a ells amb la màxima correcció i respecte.
15.2- Procurar fer complir les instruccions dels àrbitres co-ajudant a la feina d’aquest.
15.3- Serà la persona indicada per traslladar els problemes de la plantilla al cos tècnic o coordinador

esportiu, i qualsevol altre situació que afecti a la plantilla.
15.4- Fomentarà entre els companys un clima d’amistat i respecte.
La no observació de qualsevol de les normes descrites en aquest document comportarà una sanció, que anirà
des de la simple amonestació privada fins a l’expulsió temporal o definitiva del CE Altafulla, en funció de la
gravetat de la infracció comesa:

Es considera falta lleu:
•Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits de competició i actes acordats en
el calendari esportiu del CE Altafulla.
•Actitud passiva durant el transcurs d'entrenaments i/o competicions que alteri lleument el desenvolupament
normal de les activitats.
•No utilitzar en cada moment (entrenament i competició) la indumentària corresponent.
•Petites mostres de desconsideració amb els membres del CE Altafulla, entrenadors, equips contraris, àrbitres i
espectadors, que donin una imatge negativa de l'entitat.
•El deteriorament, causat intencionadament, del material esportiu, de les instal·lacions o dels objectes i
pertinences d'altres membres, tant del CE Altafulla com de qualsevol altre entitat.
•L'acumulació de faltes lleus poden suposar una falta greu, que pot comprendre, segons la gravetat de les
accions, des d'una simple amonestació privada fins a l'expulsió temporal o definitiva de l'entitat.
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Es considera falta greu (podent comportar l'expulsió):
•Els actes d'indisciplina, falta de respecte injúries, amenaces o ofenses greus i/o agressions físiques contra
qualsevol company o persona tant del Club, altres entitats, àrbitres i públic en general.
•Consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
•Robar o posar en perill la seguretat de l'activitat.
•Fumar als vestidors (D’acord amb les Lleis 20/1985, de 25 de juliol, i 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, les activitats amb menors de 18 anys es
consideren centres d’ensenyament en el lleure, per tant és prohibit el consum de tabac i l’alcohol.)
• Malmetre el mobiliari de la instal·lació. Si s’escau, els danys causats a la instal·lació seran avaluats pel CE
Altafulla i s’hauran d’abonar a l’acte. Si són detectats amb posterioritat, s’emetrà una factura i s’enviarà a
l’usuari.
•Amagar informació mèdica de rellevància. En aquest cas el Club queda exempt de qualsevol responsabilitat.
•La reiteració de faltes pot suposar l'expulsió del Club, i en cap cas comportarà el retorn de qualsevol dels
imports abonats.
Us animem encoratjadament a saludar un per un tots els integrants de la plantilla, en senyal de companyerisme i
unió del grup, a cada convocatòria d'entrenament o partit.
En cap cas el CE Altafulla serà vinculat a cap partit polític, i per tant queden prohibits qualsevol tipus de
comentaris d’aquest caire a les nostres xarxes socials.
Correspon al club a través de la seva Junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no
es trobin en el present document. El no coneixement de la normativa no eximeix del seu compliment i
responsabilitat.

Estic d'acord amb tots els articles d'aquest document i signo amb intenció de complir-lo i fer-lo complir.
Així mateix autoritzo i cedeixo al CE Altafulla els meus drets d'imatge ja sigui mitjançant fotografies, videos i
qualsevol altre canal per donar-ne l'ús comercial o publicitari que el Club consideri oportú, incloses les xarxes
socials, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica.

Nom del Jugador/a:

Signatura:

Cognoms:

ALTAFULLA, ............ de ....................................... de ............

