ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
Escola Ntra. Sra. de Lurdes
c/ Via Augusta, 73 – 08006 Barcelona
Tel. 93237.74.75 – Fax. 93218.48.29

NORMES DE CONVIVÈNCIA DELS ALUMNES QUE FAN COMPETICIÓ

















Participar, aprendre, millorar i divertir-se.
Fer el màxim esforç per representar amb orgull a la meva família, a
la meva escola i a mi mateix/a en tot moment.
Jugar seguint les regles del joc.
Acceptar les decisions de l’àrbitre i deixar que l’entrenador formuli
les preguntes o observacions pertinents.
Ser un bon esportista, cosa que significa reconèixer el bon joc del
propi equip i/o el dels contrincants.
Jugar amb maduresa, no perdre el control i no tractar mai de fer
mal a un adversari.
Respectar l’oponent i tractar als jugadors com ens agradaria ser
tractats.
Recordar sempre que és un esport d’equip, per tant, hem de
respectar i animar tots els companys i col·laborar amb els
entrenadors i delegats.
Saber guanyar i perdre.
Saludar al contrincant i a l’àrbitre després de cada partit.

Adquirir el compromís també en:
 Seguir les instruccions dels meus entrenadors i delegats en tot
moment.
 Assistir a tots els entrenaments i partits que s’organitzin i, en cas no
poder fer-ho, posar-me en contacte amb el meu entrenador o
delegat, abans de l’esdeveniment.
 Utilitzar l’equipatge de l’escola, d’acord amb les indicacions de
l’entrenador o delegat, en tots els esdeveniments.
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En el supòsit que un alumne realitzi una agressió física i/o verbal contra
un companys, contrincant, monitor, professor o adult, s’aplicarà el
protocol de les normes de convivència de l’escola però aplicades a
l’esport:
 Agressió verbal: L’alumne haurà de tranquil·litzar-se i rectificar
immediatament o no podrà continuar l’activitat que s’està
realitzant. Per tant, caldrà que se separi del grup i que marxi amb un
adult responsable, fins que el veiem capaç de reparar el fet i poder
participar novament de l’activitat
 Agressió física: L’alumne haurà de sortir de l’activitat o separar-se
del grup amb l’acompanyament d’un adult responsable. No podrà
tornar amb el grup, fins que passat el temps que es consideri
necessari i depenent del tipus d’agressió, pugui reprendre les
activitats amb una actitud correcte. En cas de reiteració o d’agressió
forta o continuada, s’avisarà immediatament als pares, per tal que
el vinguin a recollir.
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NORMES DE CONVIVÈNCIA DELS ALUMNES QUE NO FAN COMPETICIÓ I
PELS ALUMNES DE DANSA












Participar, aprendre, millorar i divertir-se.
Jugar I participar seguint les regles del joc.
Acceptar les decisions i observacions pertinents que l’entrenador
i/o professor formuli.
Ser un bon esportista i company.
Respectar el contrincant i tractar als companys i entrenadors com
ens agradaria ser tractats.
Recordar sempre què és un esport i/o activitat d’equip i que per
tant, hem de respectar i animar tots els companys i col·laborar amb
els entrenadors, delegats i professors.
Saber guanyar i perdre.
Saber compartir i gaudir amb els companys de les activitats
proposades i de les danses grupals.

Adquirir el compromís també en:
 Seguir les instruccions dels meus entrenadors, delegats i professors
en tot moment.
 Assistir a tots els entrenaments, partits i sessions que s’organitzin i,
en cas no poder fer-ho, posar-me en contacte amb el meu
entrenador, delegat o coordinador abans de l’esdeveniment.
 Utilitzar l’equipament adequat d’acord amb les indicacions de
l’entrenador, delegat i/o professor, en tots els entrenaments i
possibles activitats esportives i de dansa que s’organitzin.
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En el supòsit que un alumne realitzi una agressió física i/o verbal contra
un company, contrincant, monitor, professor o adult, s’aplicarà el
protocol de les normes de convivència de l’escola però aplicades a
l’esport:
 Agressió verbal: L’alumne haurà de tranquil·litzar-se i rectificar
immediatament o no podrà continuar l’activitat que s’està
realitzant. Per tant, caldrà que se separi del grup i que marxi amb un
adult responsable, fins que el veiem capaç de reparar el fet i poder
participar novament de l’activitat.
 Agressió física: L’alumne haurà de sortir de l’activitat o separar-se
del grup amb l’acompanyament d’un adult responsable. No podrà
tornar amb el grup, fins que passat el temps que es consideri
necessari i depenent del tipus d’agressió, pugui reprendre les
activitats amb una actitud correcte. En cas de reiteració o d’agressió
forta o continuada, s’avisarà immediatament als pares, per tal que
el vinguin a recollir.
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NORMES DE CONVIVÈNCIA DELS PARES O TUTORS
Com a pare/mare/tutor(a) d’un jugador o jugadora, menor d’edat, dels
esports extraescolars de l’Escola Ntra. Sra. de Lurdes cal comprometre’s a
respectar l’esperit de l’esport extraescolar d’acord amb el que s’estableix
en el codi de conducta del jugador, que entre d’altres coses, promou que
aquest/a:




Participi, aprengui, millori i es diverteixi.
Jugui seguint les regles del joc.
Accepti les decisions de l’àrbitre, dels entrenadors, companys,
etc.

Així mateix també cal que aquests:
1. Reconeguin i valorin la tasca dels entrenadors, coordinadors, AMPA,
escola i àrbitres (en el cas d’un esport en competició).
2. Entendre les instruccions dels coordinadors, entrenadors de l’equip en
tots els entrenaments i partits i en el cas que no s’hi estigui d’acord
parlar-ho amb aquests d’una manera adequada.
3. Encoratjar de manera positiva el meu fill o filla i els seus companys
d’equip durant els partits i fora d'ells.
4. Encoratjar de manera positiva el meu fill o filla en la seva activitat
esportiva.
5. Ser un bon exemple per al meu fill o filla i per als seus companys
d’equip, fent ús d’un llenguatge apropiat, no cridant a jugadors o algun
membre de l’equip opositor o del propi equip, ni fomentant o
justificant cap tipus de violència dins ni fora del camp.
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6. Animar el meu fill o filla a assistir a tots els entrenaments i partits i
posar-nos en contacte amb l’entrenador o delegat, en el cas que
aquest no hi pogués assistir.
7. Assegurar-me de que el meu fill o filla utilitzi l’equipatge correcte
d’acord amb les indicacions dels entrenadors o delegats.
8. Ser conscient de les possibles sancions als nostres fills/es en cas d’una
conducta inadequada.
9. Ser conscient que qualsevol acció inapropiada per part dels pares o
tutors, haurà de ser tractada per part de la Comissió d’esports, l’AMPA
i l’escola a fi i efecte de trobar una solució dialogada i consensuada.
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NORMES DE CONVIVÈNCIA DELS MONITORS, COORDINADORS I
COMISSIÓ D’ESPORTS/DANSA

1. Compromís d’assistència a tots els entrenament, partits i activitats
relacionades amb l’equip....En cas que no es pugui pel motiu que
sigui avisar a coordinació.
2. Tractar als alumnes amb educació i respecte; saber escoltar-los per
tractar qualsevol problema que sorgeixi.
3. Dirigir-se a les famílies amb educació i respecte.
4. Informar tant a coordinació com a les famílies de qualsevol
problema que pugui haver durant un entrenament, activitat i/o
partit.
5. Donar una resposta, el més acurada possible als dubtes que puguin
tenir les famílies durant el curs.
6. Venir amb ganes de passar-s’ho bé i que els nens gaudeixin i
aprenguin de l’activitat
7. Estar en contacte i coordinació amb tots els estaments de l’escola (
AMPA, direcció...)
8. En el cas d’alguna falta greu, aquest serà tractat per coordinació,
AMPA i/o direcció de l’escola segons el cas. Per tal de trobar una
solució i en el cas més extrem una possible sanció.
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