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Aquest dossier és un document que té la finalitat d’informar-vos d’una sèrie d’aspectes que 
creiem essencials per tal que entengueu el funcionament de les activitats esportives de l’escola. 
Així mateix volem fer-vos conèixer la nostra manera d’entendre l’esport, per tal que us feu 
partícips i compartiu amb nosaltres la filosofia esportiva de l’Escola Pia Balmes. 

 
La nostra escola és una de les escoles fundadores del CEEB (Consell de l’Esport Escolar de 

Barcelona). Per tant, vetllem per oferir unes activitats de qualitat des de ja fa molts anys. Totes 
les activitats segueixen el model educatiu de l’Escola Pia i intenten ser coherents amb el seu 
tarannà. 

 
 
 

• La persona està sempre per davant del jugador o participant, és a dir, aspectes com ara el 
resultat d’un partit o una classificació, sota cap concepte passaran per sobre de la formació i 
l’educació de la persona. 

 
• Cal fomentar el concepte d’equip i els interessos del grup estan per sobre dels individuals. 

 
• És més important gaudir, participar i aprendre de l’esport, que cap resultat esportiu que es pugui 
derivar de la seva pràctica. Malgrat tot, cal ser conscients que la competició ben entesa ens ofereix 
un marc immillorable per treballar aquesta participació, gaudir i aprenentatge. 

 
• La falta de respecte cap a les persones (companys, mares i pares, àrbitres, entrenadors, monitors) 
o cap al material, no tenen cabuda en les nostres activitats esportives. 

 

 

 

La gestió de les activitats extraescolars esportives depenen directament de l’escola. Les persones 
que vetllen pel seu funcionament són Ramon Vergés (Delegat d’Esports), Laura Dávila 
(Coordinadora d’Extraescolars) i Eduard Blasco (Coordinador de Projectes i Serveis de l’escola). Tot 
seguit us informem dels aspectes més importants i la Normativa d’Esportista que cal saber en el cas 
de FUTBOL SALA i BÀSQUET: 

 

ELS ENTRENAMENTS 

  És important que els alumnes portin sempre roba i sabatilles d’esport durant els entrenaments. 
L’equip de competició només és pels partits. 

 
  Els dies de pluja també hi ha entrenament. Si al pati no es pot jugar, s’habilitarà un altre espai 
(porxos, gimnàs, aula ...) i s’adaptarà l’activitat a realitzar (classe teòrica, vídeo, estratègia 
d’equip...). 

   DECLARACIÓ D’INTENCIONS  

   IDEARI DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES  

L’OBJECTIU PRINCIPAL de les activitats extraescolars esportives de l’Escola Pia Balmes és 
EDUCAR mitjançant l’esport. Entendre la pràctica esportiva com un mitjà educatiu i no com una 

finalitat en ella mateixa. Volem potenciar una activitat física saludable i educativa, des del 
Bàsquet, el Futbol Sala i Voleibol, que contempli els valors esportius de la superació personal, 

responsabilitat, constància, esforç col·lectiu i esportivitat. 
 

   GESTIÓ I FUNCIONAMENT  



ELS PARTITS    
 

  La competició s’inicia a mitjans d’octubre i finalitza a finals de desembre. A partir de les 
classificacions del primer trimestre, es realitza una nova lliga que s’inicia a mitjans de gener i 
s’allarga fins a finals del mes de maig. 

 
  Abans d’iniciar la lliga us farem arribar un calendari de partits fins el desembre, així podreu saber 
on i quan juguem o descansem. Els partits, normalment, són els divendres tarda o dissabtes al 
matí. Aproximadament jugarem 10 partits a casa i 10 a fora durant tot el curs. Pot ser que hi hagi 
partits ajornats, suspesos o amb canvis d’horari, en aquests casos i per tal d’evitar confusions, 
sempre s’informarà a les famílies mitjançant un correu electrònic. 

  Si sabeu amb antelació que no podreu assistir a un partit, cal comunicar-ho una setmana abans a 
l’entrenador/a o Delegat d’Esports (Ramon Vergés). Aquesta comunicació és molt important per 
l’equip i és responsabilitat de cada jugador/a. 

  Recordeu que les entrades i sortides els dies de partit són per Balmes 218 els dissabtes i Entrada 
principal Balmes 208 els divendres. 

 
  L’hora dels partits que detallem en el calendari són exactament a l’hora que comença el partit. 
Recomanem estar uns 20 minuts abans del començament del partit. 
Quan el partit sigui a l’escola, cal que estiguem també uns 20 minuts abans del partit al mateix 
pati que jugarem. 

 
En cas de no poder acompanyar el vostre fill/a algun partit fora de l’escola, podeu contactar amb 
l’entrenador/a. L’entrenador/a es farà càrrec i aniran amb transport públic a jugar el partit. Si al 
final del partit ningú el pot recollir l’entrenador/a el tornarà cap a la nostra escola. 

 
  En cas de pluja cal trucar a l’escola per assegurar-se si el partit ha estat ajornat. Telèfon escola: 
93 217 86 12. També ho anunciarem a Facebook i Twitter. 

 

  En cas de lesió durant o després del partit/entrenament dirigiu-vos al vostre entrenador o Delegat 
d’esports (Ramon Vergés). Ell mateix us explicarà quins passos caldrà seguir i a quin Centre Mèdic 
hem d’anar. Us recordem que com a Esportistes del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) 
tenim mútua esportiva. 

 

JUGADORS/ES   

  Cal ser puntuals a l’inici de les activitats i entrenaments. 

  En cas de no poder assistir cal avisar amb antelació. 

  Cal respectar l’entrenador/a, els companys de l’equip, els companys de les altres escoles quan 
competim, els àrbitres i el públic. Mai es discutirà la decisió d’un àrbitre. 

 
  Cal estar atents a les indicacions donades per l’entrenador/a, i en cas dels partits les consignes han 
de venir des de la banqueta, no des de la grada. 

  Es recomana dutxar-se després dels entrenaments i partits (disposem de vestuari obert 
permanentment). Són vestuaris oberts durant tota la tarda, per tant no deixeu cap objecte 
personal dins del vestuari, cal portar-se la bossa a la pista d’entrenament. 

 
  El jugador que està fora del camp (no convocat, lesionat, sancionat o de diferent categoria) és un 
esportista més i, com a tal, té les mateixes responsabilitats que el que està jugant. 



ENTRENADORS/ES 

  Els entrenadors i monitors són educadors i són un referent, per tant sempre han de tenir una 
actitud exemplar. 

 
  Cal aprendre a fer assimilar a l’equip el fet de perdre i guanyar amb normalitat, i sobretot el fet 
de lluitar i esforçar-se. 

 
  Són els màxims responsables de que a l’equip hi hagi un bon ambient i que els participants 
estiguin engrescats i motivats. Malgrat tot, els protagonistes de l’esport no són ells, sinó els nens i 
les nenes. 

 
  Han de ser sempre puntuals als entrenaments i partits, per poder exigir el mateix als seus jugadors 
i participants. 

  Han de ser respectuosos amb àrbitres, pares i mares, altres entrenadors. 

  Han d’estar a disposició dels pares i mares per parlar del seu fill/a. 

  Han de fomentar el concepte d’equip. 

 
MARES I PARES 

  Els pares i les mares formen part dels partits. No deixeu d’animar, els vostres fills; ells us ho 
agrairan. Ara bé, cal que tinguem una actitud de respecte davant els entrenadors, els àrbitres i els 
mateixos pares dels equips visitants. 

 
  Voldríem recordar-vos que l’esport que practiquen els vostres fills/es es troba dins el marc escolar. 
D’aquesta manera, el nostre objectiu principal és seguir EDUCANT, dins l’horari no lectiu i 
mitjançant un recurs tan fort i motivant com és l’esport. Cal que no oblidem aquests trets que 
defineixen la nostre tasca amb els jugadors i jugadores de tots els equips de l’escola. 

  Jugar a un esport d’equip requereix el compromís d’assistir als entrenaments i als partits, doncs un 
equip sense part dels seus membres no és un equip. Com a pares i mares us demanaríem que 
col·laboréssiu demanant aquest compromís als vostres fills. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


