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1 .     E S T R U C T U R A

El Club Esportiu La Salle Bonanova és una
associació sense ànim de lucre. A nivell
administratiu té una estructura independent del
col·legi des de l’any 1983. A nivell pràctic, la
vinculació històrica entre les dues institucions és
molt estreta. 
 

El Club utilitza els espais esportius del
Col·legi.
Molts dels esportistes del Club són alumnes
del col·legi.
El Club i el Col·legi comparteixen el mateix
ideal formatiu i treballen conjuntament per
aconseguir aquest objectiu.
El director del Col·legi i el president de
l’AMPA, juntament amb els representant de les
mares i els pares dels esportistes, formen part
de la Junta Directiva del Club.

2 .     F I L O S O F I A

Formar a les persones a través de l’activitat física
i l’esport.

O R G A N I T Z A C I Ó  G E N E R A L  

D E L  C L U B
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3 .     E S T R A T È G I A

L’estratègia esportiva del Club es fonamenta en dos principis bàsics: 
 
-Pluralitat: El Club Esportiu La Salle Bonanova és un Club pluridisciplinar.
Aquesta característica reflecteix la voluntat històrica de promoure una
oferta esportiva diversificada per tal que cada jove pugui escollir l’esport
que més li agrada. Actualment el Club té sis seccions: bàsquet, handbol,
futbol, hoquei patins, voleibol femení i gimnàstica rítmica.
 
-Continuïtat: Un cop inscrits en un d’aquests esports, l’objectiu del Club és
permetre a tots els jugadors la possibilitat de seguir entrenant fins a la
categoria de sènior.

Sobre aquesta base, el Club ha elaborat, en col·laboració amb el Col·legi,
un projecte esportiu orientat en la transmissió de valors i l’adquisició
d’habilitats motrius genèriques i específiques. El programa està
estructurat en tres fases diferents que respecten les etapes del
desenvolupament físic, cognitiu i afectiu dels nens i nenes. 
 

Introducció a l’activitat física (P4 a 1r d’EP: activitats extraescolars)
Iniciació esportiva (2n d’EP a 6è d’EP: activitats extraescolars +
introducció a la competició en el CEEB)
Especialització esportiva (a partir d’ESO: esport federat)

1.
2.

3.
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4 .   O R G A N I G R A M A  D E L  C L U B

A NIVELL FUNCIONAL ELS CÀRRECS LABORALS DEL CLUB ES
REPARTEIXEN EN QUATRE ÀREES.

 
a)    Àrea esportiva
 
Aproximadament hi ha 75 entrenadors repartits entre les
diferents seccions del Club (handbol, futbol, voleibol femení,
hoquei patins, gimnàstica rítmica i bàsquet). Cada secció està
coordinada per un o dos directors esportius. 
 
Funcions principals dels entrenadors: 
 

Planificar les sessions d’entrenament d’acord amb el projecte
esportiu de la secció.
Dirigir els entrenaments i gestionar la llista de presència.
Organitzar les convocatòries i facilitar la comunicació amb les
famílies a través del delegat d’equip.
Controlar el bon ús dels vestuaris i del material.
Acompanyar i dirigir l’equip durant els partits amistosos i
oficials.
Supervisar el bon comportament dels jugadors, des de l'inici
de l'activitat fins al finalitzar-la.

 
Funcions dels directors esportius:
 

Elaborar el projecte esportiu de la secció i controlar la seva
posterior aplicació.
Acordar, conjuntament amb la direcció general del Club, les
condicions idònies de pràctica (elaboració dels horaris,
normes d’ocupació del camp, número mínim i màxim de
jugadors per equip...)
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Planificar el calendari de partits oficials i amistosos.
Gestionar els tràmits administratius amb la Federació.
Formar els equips. Per decisió de la Junta, el director tècnic de cada
secció té la potestat per formar els equips segons el criteri que li sembli
més adequat, ja sigui per edats o per nivell. (S’entén que la decisió d’optar
per un model o altre de formació d’equip és un criteri tècnic que pot variar
d’un any a l’altre.)
Fitxar i supervisar el treball dels entrenadors.
Assegurar una comunicació fluïda amb els jugadors i les seves famílies.
Atendre als pares per solucionar qualsevol dubte i/o incidència.
Gestionar la llista d’espera si fa falta.

 
 
b)   Àrea administrativa
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 16.30h a 20.30h i 
divendres de 16.30h a 20.00h a les oficines del Club, sota  la  pista Sant Salvador.
 
c)   Àrea de comunicació 
El Club Esportiu disposa de pàgina web i xarxes socials. Ens podreu trobar a:
www.clubsallebonanova.com
Instagram: @clubsallebonanova
Facebook: @clubesportiusallebonanova

 d)   Àrea de direcció
Els directors administratiu i executiu coordinen l’equip laboral i presenten
els resultats a la Junta.

5 .     P R I N C I P I S  È T I C S ,  R E S P E C T E
D E  L E S  P E R S O N E S
La formació en valors i la defensa de l’esperit esportiu són uns temes
fonamentals pel Club. En aquest sentit, el Club ha publicat un document
específic anomenat “El compromís de bones conductes” que hauran de seguir
tots els membres del Club.
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6 .  P R O C É S  D ' I N S C R I P C I Ó

A)    CONDICIONS GENERALS

D’acord amb el projecte elaborat amb el Col·legi,
totes les activitats esportives pels alumnes de
P4, P5, 1r i 2n d’EP són activitats extraescolars
del Col·legi. La gestió administrativa (condicions
d’inscripció, formes de pagament, gestió de
baixes...) d’aquests grups dependrà exclusivament
del Col·legi*. 
 
Les activitats de patinatge (de 3r a 6è d’EP),
gimnàstica rítmica no competitiva (3r i 4t d’EP) i
activitats lúdico-esportives (3r i 4t d’EP) són
igualment considerades com a activitats
extraescolars i segueixen el mateix
funcionament*. 
 
*En ambdós casos, el Club coordina els aspectes
pràctics dels entrenaments (elaboració del
programa, gestió dels entrenadors) i el seguiment
de les activitats. 
 
A partir de 3r d’EP totes les activitats esportives
(handbol, bàsquet, voleibol femení, hoquei
patins, futbol i gimnàstica rítmica de competició)
practicades fora de l’horari lectiu són
competència del Club. Les inscripcions es
gestionaran, per tant, segons les normes
descrites en els paràgrafs següents.
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B)     CONFIRMACIÓ DE PLACES

Cada final de temporada, els jugadors (o
representants legals) hauran de confirmar, per via
telemàtica, la seva voluntat de seguir al Club, o no,
l’any següent.  
 
El període de confirmació de plaça té lloc cada any
entre el dia 1 i el dia 15 de maig. 
 
El jugador que no confirma la seva voluntat de
seguir al Club o no comunica la seva decisió dins
els terminis establerts, perd automàticament la
seva plaça. La seva eventual reincorporació es
gestionarà, per tant, com una nova inscripció i
dependrà de les places lliures a la secció i a l’equip.
 

C)    NOVES INSCRIPCIONS

Al finalitzar el període de confirmació de places
s’obre el període d’inscripcions (a partir de mitjans
de maig). 
 

Ser alumne del col·legi no és un requisit
obligatori per apuntar-se al Club. 
Totes les noves inscripcions es tramitaran
directament a l’oficina del Club. 
El Club accepta un número d’inscripcions
equivalent al número de places disponibles en
cada equip. 
L’assignació de places es farà seguint un ordre
cronològic de tramitació de les inscripcions (el
primer en arribar, el primer inscrit). 
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Un cop completat el número de jugadors d’un
equip es tancaran les inscripcions per aquest
equip en concret. 
Les persones que, per falta de places, no han
pogut finalitzar la seva inscripció, tindran l’opció
d’inscriure’s a la llista d’espera.

 

D)    LLISTA D'ESPERA

La gestió de la llista d’espera és responsabilitat
dels directors esportius de cada secció. En edats
escolars, l’ordre de registre a la llista d’espera
segueix, per ordre d’importància, les dues regles
següents: 
 

Pertinència al Col·legi La Salle Bonanova
Ordre cronològic de registre (és important tenir
en compte que l’ordre de registre segueix vigent
d’una temporada a la següent). En el cas que una
plaça quedés lliure a l’equip de l’edat de la persona
inscrita a la llista d’espera, el coordinador
contactarà amb les famílies en l’ordre anteriorment
descrit.

 
 

E)     TRANSICIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
D’EXTRAESCOLARS DE 2N D’EP AL CLUB ESPORTIU

Els alumnes de 2n d’EP que han participat a les
activitats extraescolars d’iniciació a un esport (per
exemple, iniciació al bàsquet) tindran preferència
per incorporar-se al Club en aquesta modalitat.
Malgrat això, si el número de peticions supera el
número de places ofertades, el Club organitzarà un
sorteig.
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Cada any, a mitjans de maig, el Club organitzarà
una reunió informativa amb els pares dels alumnes
de 2n d’EP que participaran a les activitats
esportives extraescolars amb la finalitat de
concretar el número de places disponibles en cada
esport i el procediment a seguir.

 F)    QUOTES

Cada any, a l’octubre, el tresorer del Club presenta
el pressupost de la temporada i proposa un
ajustament de l’import total de la quota.
L’Assemblea general valida, o no, aquesta proposta. 

 
Per normativa interna, i amb la finalitat de garantir
les mateixes oportunitats d’accés a la pràctica dels
esports col·lectius, l’import de les quotes és el
mateix per tots els grups i esports

    
 

 
(independentment de la categoria d’edat). 

 

L’import total de la quota es reparteix en deu
mensualitats (de setembre a juny) pagades per
domiciliació bancària.   

En cas de retornar un rebut de quota sense haver 
comunicat la baixa dins els terminis indicats en el punt 
anterior, la quota serà abonada per transferència i 
incrementada en 1,50€ per despeses de devolució.
 

En cas de tenir un o més germans al Club, s’aplicarà 
un descompte de germans  en  la  quota mensual.  

G)   BAIX  
 

ES

Les baixes com a jugador del Club Esportiu s’hauran de 
comunicar per escrit enviant un  email al Club abans del dia 
20 del mes en curs quedant cancel.lada automàticament la 
quota del mes següent. 
Les baixes sol.licitades a partir del dia 21 del mes en curs, es 
cobrarà la quota sencera el mes següent. 
En cas de baixes mèdiques de llarga duració (de més de  30
dies), caldrà presentar un justificant mèdic a l'oficina del 
Club per tramitar la baixa temporal.  
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7 .   U T I L I T Z A C I Ó
D E L S  E S P A I S

 
El Club recorda que tenir cura de l’entorn és una
responsabilitat social major. A més d’aquest
principi bàsic, subratllem algunes normes
específiques en els espais següents:
 
 
A)    PATIS

D’acord amb el reglament intern del Col·legi, està
prohibit fumar, beure alcohol, patinar i fer
fotografies en el pati del Col·legi. Aquesta norma
s’aplicarà també fora de l’horari escolar
(entrenaments de tardes i partits del cap de
setmana).
 
 B)    VESTUARIS

En el marc genèric de l’educació en valors de
l’esport, i en concret d’higiene, el Club recomana
l’ús de les dutxes al finalitzar els entrenaments i
els partits.  Els jugadors hauran d’utilitzar els
espais adequadament i evitar-ne qualsevol
desperfecte.
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No es pot introduir i/o utilitzar el material
esportiu (pilotes, estic d’hoquei...) a l’interior del
vestuari.  L’ús de qualsevol dispositiu digital
(mòbil, tauleta...) està totalment prohibit als
vestuaris. 
 
És responsabilitat dels entrenadors garantir que
els vestuaris estiguin tancats abans i després del
seu ús. 
 
Malgrat això, el Club no es fa responsable en cas
de robatori i/o desperfecte i recomana que ningú
tingui objectes de valor o diners.
 

El Poliesportiu és una institució esportiva
independent del Club. Per tant, a part d’utilitzar
els espais de manera adequada, els esportistes
del Club que entrenin o competeixin en el
Poliesportiu s’hauran de regir en tot moment pel
reglament de l’edifici i aplicar sempre les
directives del seu personal.
 

C)    POLIESPORTIU



L’assistència als entrenaments i als partits és obligatòria. És
responsabilitat de cada jugador complir amb aquesta norma
bàsica per no afectar a la dinàmica i els resultats de l’equip.
 
Els jugadors menors no podran marxar sols abans de la
finalització dels entrenaments si no tenen una autorització
dels seus pares.  Les absències inevitables hauran de ser
degudament justificades i comunicades amb antelació a
l’entrenador.
 
 
 

B)     ASSISTÈNCIA D’ENTRENAMENTS I PARTITS

8 .   A C T I V I T A T S  E S P O R T I V E S  I

C O N D I C I O N S  D E  P R À C T I C A

Cada any al juny, el director esportiu de cada secció
elaborarà els equips per la següent temporada.
En principi, els equips de 3r a 6è d'EP es formaran tenint
en compte el curs i l'edat de naixement. Sempre que sigui
possible, s'intentarà mantenir el mateix grup durant tot el
període. 
A partir de la ESO, en el cas que hi hagi més d'un grup de
la mateixa categoria, els equips es formaran en funció del
nivell dels jugadors. S'entén que el nivell de cada jugador
és un criteri tècnic valorat pels entrenadors i el director
esportiu de la secció.
Aquest funcionament podrà variar en funció de les
circumstàncies específiques de cada esport i cada any.

A)     FORMACIÓ D'EQUIPS
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L’acumulació de faltes injustificades es considerarà una falta (de lleu a molt
greu en funció del número de faltes) i podrà conduir a l’expulsió del Club.
(*Recordem que molts equips del Club estan plens i que hi ha una llarga llista
d’espera. No tindria sentit que els jugadors inscrits no participessin, quan n’hi
ha d’altres que no tenen la possibilitat d’entrar-hi).

C)     HORARIS

Jugadors i entrenadors accepten respectar els horaris corresponents del
seu equip. 
Els pares es comprometen a recollir els seus fills a l’hora del final de
l’activitat. 
Els pares dels nens i nenes menors d’edat hauran d’informar a l’entrenador
en el cas que aquests marxin sols.
El Club declinarà qualsevol responsabilitat des del moment en que el nen o
nena hagi abandonat l’estadi o pista.

 
 

D)     CONVOCATÒRIES

Per normativa interna del Club, tots els jugadors convocats en un partit
hauran de jugar. Les convocatòries es comuniquen de la forma següent:
 

L'entrenador envia (via mail o Whatsapp) al delegat de l'equip el lloc i
l'horari del proper partit.
El delegat comunica la informació a tots els pares de l'equip i gestiona, si
cal, els detalls pràctics del desplaçament.

 
 

1.

2.
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E)     TEMPS DE JOC

Normalment, en els equips fins a cadet, tots els jugadors tindran un temps
de joc equivalent. El concepte de “temps de joc equivalent” ha de ser
valorat de forma global (conjunt de partits de la Lliga). 
 
El no compliment d’aquesta norma pot ser el resultat d’una sanció al
jugador (per exemple per retard o per falta d’implicació en els
entrenaments). En aquest cas, l’entrenador haurà d’explicar al jugador les
raons de la seva sanció i durada).
 
 

F)     REFORÇOS

Puntualment, al llarg de la temporada, un entrenador podrà proposar o
demanar a un jugador la possibilitat de competir amb un equip diferent del
seu equip habitual. 
 
Aquesta circumstància pot succeir en dues ocasions diferents:
 

Premiar a un jugador per la seva dedicació i el seu comportament
permetent-lo jugar amb equips de més edat o nivell.
Ajudar a algun altre equip del Club perquè, en un moment determinat de
la temporada, li falten jugadors. ( En aquest últim cas, s’ha de recordar
que els jugadors són part d’un conjunt més ampli que el seu propi equip,
i negar-se de manera repetitiva a ajudar als altres és una falta d’ètica
esportiva i compromís de bones conductes del Club).

 
En ambdós casos, l’entrenador haurà de comunicar la proposta / petició amb
antelació per facilitar l’organització familiar.
 
 

1.

2.

G)     EQUIPACIÓ
 

 Tant en els entrenament  s  com  en el  s partits, jugadors i entrenadors hauran de 
portar l'equipació oficial del Club.
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9 .  S E R V E I S  A D D I C I O N A L S

 A)    RESPONSABLE DE PERMANÈNCIA
 
Recordem a tots els membres del Club que, els dissabtes, durant la
temporada de competició, hi ha un responsable de permanència present al
Club de 9.00h a 20.00h. El podreu trobar al despatx del Club o a les pistes i
dirigir-vos a ell per qualsevol incidència (lesions greus, accés de
l’ambulància, problemes de seguretat..)

B)   CLASSES DE TECNIFICACIÓ

A banda dels entrenaments habituals, el Club ofereix un programa
anomenat “classes de tecnificació”. Es tracta d’un entrenament setmanal
suplementari gratuït, amb la finalitat d’ajudar a alguns jugadors,
puntualment en dificultats, a reforçar les seves habilitats tècniques.  El
programa acaba quan el jugador arriba al nivell dels seus companys d’equip.
 
Procediment:
 

L’entrenador proposa la incorporació d’un jugador (o d’un grup de
jugadors) al programa.
La família és lliure d’acceptar o rebutjar la proposta.
Un cop apuntat, el jugador es compromet a assistir a les sessions
planificades.
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Per tal de potenciar la preparació dels seus jugadors, els entrenadors
poden, a partir d'ara, beneficiar-se de dos nous recursos:
 

La possibilitat de disposar d'un conjunt de material específic per a la
preparació física.
La possibilitat de consultar amb un especialista de la preparació física
per elaborar conjuntament un programa individualitzat per al seu grup.

D)    FISIOTERAPEUTA

Com a novetat aquest any, el Club ofereix la possibilitat a tots els jugadors
de poder consultar, de forma gratuïta, a un fisioterapeuta. L’objectiu
d’aquest servei és aconsellar als jugadors en casos de lesió i agilitzar el seu
procés de recuperació gràcies a una planificació de treball personalitzat. 
 

Les consultes seran els dilluns i els dimecres a la sala del costat de
l’oficina del Club. 
Es prega als jugadors tancar la cita amb antelació a través de la
secretaria del Club.

1 0 .  P R O C E D I M E N T S  D I S C I P L I N A R I S

Existeixen quatre nivells diferents de sanció segons la gravetat dels fets i /
o de la repetició de les incidències:

C)   PREPARACIÓ FÍSICA
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a)     L’advertència 
 

L'advertència és una sanció lleu que es pronuncia com a conseqüencia
d'un comportament inadequat que afecta la dinàmica de treball del
grup.
L’entrenador, els directors esportius o qualsevol membre de la Junta
present durant els fets, pot prendre la decisió.
La persona que ha pronunciat l'advertència tindrà l’obligació
d’informar per escrit a la direcció general del Club.

 
 
b)     La suspensió immediata
 

En el cas específic de les faltes relacionades amb la seguretat i la
integritat física de les persones, es procedirà a la suspensió
immediata, que s'entén com una mesura preventiva, prèvia a la sanció
final.
En el cas de ser suspès durant un entrenament, el jugador haurà de
quedar-se al Club fins el final de l'horari inicialment previst.
Igual que en el cas anterior, la persona que ha pronunciat la sanció
tindrà l'obligació de notificar per escrit a la direcció general del Club.

 
 
c)    La suspensió temporal (dues sessions o més)
 

Es pronuncia per repetició de faltes lleus o actes que afectin la
integritat física d’una altra persona.
Les suspensions temporals són responsabilitat del comitè disciplinari.
La sanció s’aplicarà després d’haver escoltat a tots els implicats i es
pronunciarà en presència del participant (en el cas dels menors, la
presència d’un representant legal és obligatòria)
Sota proposta del comitè disciplinari, la suspensió temporal podrà ser
acompanyada, amb l’acord de la persona interessada, d’un treball
d’interès general.
La  realització del treball d’interès general suposa una reducció de la
suspensió temporal.
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d)    La suspensió definitiva es pot pronunciar per:
 

Acumulació de vàries suspensions temporals.
Agresió verbal i/o física
Absències, repetides i injustificades.
No pagament de la quota esportiva.
Entrenament en un altre Club sense informar al director esportiu de
la secció. 
La  suspensió definitiva d'un jugador pel  comitè de disciplina  podrà ser
apelada dins dels 15 dies del seu pronunciament davant la Junta Directiva
del Club.

Respectem el reglament. 
És la millor forma de gaudir de l'esport.


