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FILOSOFIA DE CLUB
El present document es redacta a fi i efecte que tots els entrenadors i ajudants del club
coneguin la nostra filosofia de treball. A partir de la propera temporada aquestes normes són
d’obligat compliment per tots.
1. BONA IMATGE DE CLUB
- En tot moment el comportament dels nostres jugadors i tècnics ha de ser exemplar. No
es pot protestar als àrbitres ni entrar en baralles amb els rivals ja que mai serveix per a
res.
- La indumentària dels jugadors i tècnics ha de ser la oficial del club. No podem semblar
una banda.
- Hem de fomentar el joc net i es posaran incentius als equips amb menys targetes.
- Els pares s’han de comportar als camps. El delegat de cada equip vetllarà per això i si
es detecten comportaments inadequats, els entrenadors ho hauran de comunicar als
seus coordinadors per tal d’actuar-hi.
- Hi haurà sancions en cas de comportaments de jugadors i tècnics inadequats.
- Sota cap concepte es toleraran actituds racistes o sexistes al club. Aquestes faltes seran
considerades molt greus per a qualsevol membre del club.
2. SOM UN SOL CLUB
- Hem de ser un sol club. Tots els equips. No pot ser que hi hagi equips que vagin per
lliure. Els coordinadors vetllaran que això es compleixi en accions com,
o Jugadors que han d’anar ajudar altres equips
o Dies i hores d’entrenaments
o Entrenaments conjunts si els coordinadors esportius així ho decideixen
o Accions conjuntes dels equips
- Es prioritzarà la categoria abans que l’equip. En una mateixa categoria (AL, INF, etc)
s’ha d’entrenar de forma similar i els entrenadors han de saber que l’important, per
sobre de l’equip concret, és la categoria.
3. SISTEMES DE JOC
- El sistema de joc el decidiran els coordinadors i els coordinadors esportius, consultant
si s’escau, als entrenadors afectats. De forma genèrica s’ha de procurar que,
o Es fomenti el joc en equip. No han d’existir els “xupons” o bé se’ls ha de
corregir perquè juguin per a l’equip i no l’equip per a ells. Això nostre és
formació, no ho perdem mai de vista.
o S’ha d’implantar un sistema de qualificació per als nens, fet de forma seriosa,
per poder donar als pares cada trimestre.
o Hem d’implantar punts de millora dels jugadors i punts per millora dels
jugadors.
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4. FOMENTAR EL BON AMBIENT ALS EQUIPS
- Els jugadors han de jugar els màxims minuts possibles.
o Intentar que els jugadors d’un equip juguin els mateixos minuts tots.
o Que no sempre hi hagi els mateixos titulars i canvis.
o No hi ha d’haver jugadors fixos als equips.
o S’ha de premiar l’esforç dels jugadors als entrenaments.
o Intentar accions com fer el capità per aniversaris o sants, no sempre els
mateixos encarregats d’anar a buscar les aigües o el material, etc.
- Evitar que els jugadors juguin dos partits sencers en el mateix cap de setmana.
o Si un jugador ha d’anar a reforçar o ajudar una altre equip de la categoria es
procurarà que sigui dels que juguin menys minuts i, en tot cas, que no hi hagi
jugadors que han jugar dos partits i altres que juguen 10 minuts.
5. PRIORITZAR ELS JUGADORS DE CASA
- Es prioritzarà que els nostres equips estiguin formats pels jugadors que pugen des del
nostre F7 i que portin temps amb nosaltres.
o No es fitxaran jugadors de fora si no és que són completament necessaris,
millorin molt el que tenim i sempre per posicions, no perquè vinguin d’altres
clubs. Si una posició està coberta no hem de fitxar.
o Les condicions econòmiques dels jugadors “fitxats” seran les mateixes que les
de la resta. No es poden fitxar jugadors que no paguin.
o El club només subvencionarà, en la mesura de les seves possibilitats, jugadors
amb dificultats econòmiques, prèvia presentació de la documentació que se’ls
demani i després d’aprovar-ho la comissió corresponent de la junta.
o En cap cas es subvencionaran jugadors per ser “molt bons”.
En definitiva es tracta de primer la formació com a esportistes i persones dels nostres jugadors
per sobre de la competitivitat mal entesa.

