FUNDACIÓ BRAFA: ESPORT, FAMÍLIA, APRENENTATGE
La participació de les famílies és importantíssima en tot el procés de formació de l’alumne. Per tant, com a pares us demanem una
sèrie d’actituds per reforçar la tasca feta des de Brafa:
ASPECTES A TREBALLAR
EN LA COMPETICIÓ

ACTITUD REQUERIDA
Educar en relació al joc, al que s’aprèn i no als resultats. Valorar la tasca del professor.
Animar. No fer cap comentari referent a l’àrbitre ni donar instruccions als jugadors.

EN ELS ENTRENAMENTS

Valorar l’esforç. Valorar la tasca del professor.

EN ELS DESPLAÇAMENTS

Puntualitat i compromís

EN L’ASSISTÈNCIA

Puntualitat i indumentària adequada.

EN ELS ESTUDIS

Combinar els horaris d’estudi amb els d’entrenament.
Valorar la sala d’estudi i el Dia Máster.

EN L’EVOLUCIÓ

Animar a lluitar pels objectius d’aprenentatge

EN L’ENTORN SOCIAL

Generar un ambient de cordialitat entre els pares i de fairplay envers la nostra activitat.

EN L’ENTORN FAMILIAR

Recolzar el pla de formació en valors.
Recolzar les activitats generades per l’entitat.

NORMATIVA INTERNA DE BRAFA:
Un aspecte fonamental és el coneixement per part dels pares de la Normativa Interna de Brafa. Tot seguit us la concretem en
diversos apartats.

ARTICULAT DE LA NORMATIVA INTERNA:
1.

ASPECTES GENERALS.

2.

INSTAL.LACIONS I MATERIAL.

3.

ACTIVITAT ESPORTIVA.

4.

ÀMBIT SOCIAL.

5.

ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA.

6.

ASPECTES DIVERSOS.
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1 ASPECTES GENERALS
•

Respectar els horaris establerts per les activitats.

•

Totes les persones relacionades amb Brafa (jugadors, famílies, entrenadors, jugadors, etc...) mantindran en tot moment un
comportament correcte. En cap cas es manifestaran actituds que impliquin manca de civisme. Han d’evitar-se insults i
blasfèmies.

•

S’ha de dur sempre una indumentària neta i en bon estat.

•

Als entrenaments i partits s’ha de dur la indumentària prevista.

•

Hauran de respectar-se les normes d’higiene bàsiques.

•

Els jugadors acceptaran, manifestant una ràpida predisposició, les directrius de qualsevol membre de l’equip tècnic i/o
personal de Brafa.

•

Durant la temporada no es concediran baixes federatives a cap jugador, per respecte als companys, evitar perjudicis a
l’equip i mantenir un concepte de compromís.

•

Els jugadors donaran la mà als membres de l’equip tècnic al arribar i marxar de qualsevol activitat.

•

No es podrà dur piercings ni arracades en els entrenaments, ni qualsevol objecte similar.

•

En cas de lesió , el jugador ho haurà de comunicar al seu professor perquè es puguin dur a terme els tràmits necessaris.

•

No es permet fumar o prendre drogues i molt menys distribuir-ne. Això suposarà l’expulsió immediata de Brafa.

•

No es pot fer ús dels mòbils als vestidors per part de cap persona.
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INSTAL.LACIONS I MATERIAL

•

No es pot entrar a les pistes d’entrenament fora de l’horari establert per als entrenaments.

•

Dins de les instal·lacions queda prohibit cridar, comportar-se de forma sorollosa , o manifestar qualsevol actitud que pugui
molestar a la resta d’usuaris.

•

Els desperfectes causats per una mala utilització del material o de la instal·lació, anirà a càrrec del causant.

•

Les instal·lacions deuran mantenir-se netes i en ordre.

•

No es permet menjar pipes, xuixes, ni productes similars durant l’entrenament o partit.
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ACTIVITAT ESPORTIVA
LA COMPETICIÓ:

-

EN GENERAL:

•

Tothom relacionat amb la competició manifestarà un tracte amable i de respecte, envers l’àrbitre, equip tècnic ,afició i
pares , tant de Brafa com de l’equip contrari.

•

Tothom que assisteixi a la competició (pares i afició) manifestarà en tot moment una actitud positiva, limitant-se única i
exclusivament a animar als jugadors. No es permetrà que es facin indicacions tècniques als jugadors. No es permetran
insults .

•

L’equip ha d’arribar 60 minuts abans de que comenci el partit.

•

L’entrenador comunicarà si el lloc de la convocatòria és a Brafa o directament en el camp contrari, en el cas que juguem
fora de casa.

2

•

Es demanarà puntualitat a la convocatòria així com la indumentària indicada.

•

La confecció d’equips dins d’un mateixa categoria (A,B,C,D...) es farà per nivell de joc. Es valoraran els aspectes tècnics,
tàctics, físics i psicològics, tanmateix com la capacitat volitiva de l’alumne per ubicar-lo en l’equip on es consideri que pot
ser-li de més profit en el seu procés d’aprenentatge.

-

ELS PARES: CRITERIS D’ACTUACIÓ DELS PARES EN LA COMPETICIÓ DELS FILLS

•

Valorar l’esforç i l’aprenentatge per sobre dels resultats.

•

Tenir en compte que l’esport i la competició han de ser també una eina per créixer en valors.

•

Per sobre de tot el teu fill ha de gaudir de la competició.

•

Reforçar les decisions de l’entrenador.

•

Ser sempre conscients que la competició és per sobre de tot una manera d’aprenentatge i que de les derrotes sempre
s’aprenen coses.

•

Respectar sempre al rival, a l’àrbitre i a l’afició de l’altre equip.

•

Deixar llibertat als fills perquè prenguin decisions i s’equivoquin. Així se’ls ajuda a madurar. Evitar donar consells i dir-los
què han de fer a la competició.

•

Has de ser conscient que el teu exemple influeix molt en l’educació i el comportament del teu fill.

•

Al acabar el partit felicita’l pels valors que ha viscut: esforç, companyerisme, lluita, respecte, etc.

-

ELS JUGADORS

•

Assistiran a la convocatòria amb la indumentària indicada.

•

A la bossa hauran de dur els estris necessaris per dur a terme la competició i la higiene personal.

•

L’equip no enrederirà la sortida a un camp contrari en la convocatòria, un cop hagi arribat l’hora de marxar.

•

Els jugadors hauran de dutxar-se després de cada partit, excepte quan algun membre de l’equip tècnic indiqui el contrari.

•

En relació al contrari, no provocarem ni reaccionarem davant accions violentes o antiesportives.

•

L’equip tècnic decideix en quin equip jugarà habitualment cada jugador. També determinarà els canvis d’equip per
competir o entrenar, ja sigui de forma habitual o puntual.

•

Normes de conducta:


Saluda al rival i a l’àrbitre abans i del partit i després del partit.



Juga sempre amb fairplay i respecta les regles del joc.



Respecta sempre a l’àrbitre, encara que s’equivoqui.



No intentis mai enganyar a l’àrbitre.



No provoquis mai a un jugador rival.



Acata sempre les indicacions de l’entrenador.



No provoquis ni facis cap gest despectiu cap al públic.



Respecta i anima als companys. Quan siguis substituït saluda al jugador que entra per tu.



Lluita i posa tot l’esforç possible per guanyar respectant les regles del joc.



Al acabar el partit agraeix el suport del públic.
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-

Al acabar el partit pregunta’t, què has après i quins valors has viscut.

L’ENTRENADOR
•

Per confeccionar la convocatòria tindrà en compte els següents aspectes:

-

Assistència als entrenaments.

-

Actitud mostrada als entrenaments.

-

Puntualitat.

-

Estat de forma.

-

Circumstàncies específiques.
•

Les correccions fetes als jugadors durant els partits es faran amb correcció i respecte.

•

L’entrenador no marxa del camp fins que tots els jugadors ho hagin fet, assegurant-se que tot està en ordre. Aquesta
tasca la pot delegar en el delegat de l’equip o en un altre responsable.
ELS ENTRENAMENTS

-

-

ELS JUGADORS
•

Assistiran a tots els entrenaments. Hauran d’avisar amb la màxima antelació en cas d’absència, indicant el motiu.

•

Utilitzaran la indumentària de Brafa destinada per l’entrenament, duent-la de forma adequada.

•

Respectarà els horaris indicats per a cada part de la sessió.

•

Els desplaçaments dins de Brafa es faran de forma ordenada, sense manifestacions fora de lloc.

•

No podrà marxar de l’entrenament sense permís de l’entrenador.

L’ENTRENADOR
•

Controlarà que els seus jugadors compleixin amb la normativa.

•

Dirigirà els entrenaments i la competició conforme la metodologia de Brafa.

•

Mantindrà l’ordre i la disciplina en tot moment.

•

Corregir i orientarà als jugadors amb el màxim respecte.

•

Normes per l’entrenador:
Us indiquem només una part de les mateixes, com a mostra:


Pensa que tens una gran responsabilitat. Els pares t’han encomanat el més valuós per ells: els seus fills.



Prepara’t bé cada entrenament. Fixa’t uns objectius.



Fixa un objectiu per cada entrenament i partit de competició. Al acabar pregunta’t com ha anat.



Procura pensar en cadascun dels membres de l’equip, de manera que tots estiguin motivats.



No tinguis preferències per jugadors determinats, procura tractar-los a tots de la manera adequada.



Recompensa més l’esforç que el resultat.



Fes servir un enfoc positiu per corregir els errors.



Fomenta que s’atreveixin a fer exercicis difícils i a equivocar-se.



Al acabar un entrenament o un partit pregunta’t quins valors has procurat transmetre.



A la competició respecta sempre a l’àrbitre i les regles del joc.
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ÀMBIT SOCIAL

•

Tothom que assisteixi a Brafa manifestarà en tot moment una actitud positiva, limitant-se única i exclusivament a animar
als jugadors. No es permetrà que es facin indicacions tècniques als jugadors. No es permetran insults.

•

Les manifestacions negatives provoquen situacions negatives que afecten al procés formatiu, afectant l’assoliment dels
objectius esportius i educatius.

•

Tots els pares dels jugadors hauran d’acceptar totes les decisions (que afectin a l’àmbit esportiu) preses des de la Direcció
Tècnica.

•

Els pares/tutors hauran d’assistir a totes les reunions que hagin estat convocats.
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ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA

•

Aquestes normes són d’obligatori compliment per a totes les persones relacionades amb Brafa.

•

El seu incompliment poden ser motiu de sanció. La sanció serà presa pel Comitè Disciplinari de Brafa.
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ASPECTES DIVERSOS

•

L’alta d’un alumne es produeix quan un cop ha entregat tota la documentació i el Director Pedagògic dóna el seu vist i plau.

•

La baixa d’un alumne ha de ser comunicada al Director Pedagògic. És l’única persona a Brafa responsable d’aquest àrea.
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