Document informatiu de l’Esport SAFA HORTA
TEMPORADA 2021/2022
INFORMACIÓ GENERAL D’ESPORTS
ALTES, BAIXES I RENOVACIONS
NOVES INSCRIPCIONS
El període d’entrega de noves inscripcions serà del 14 fins el 18 de juny a través del formularis que trobaràs al blog
d’AFA.
Documentació necessària
‑
-

Formulari d’inscripció: Cal omplir el formulari d’inscripció.
Fotocòpia del DNI (Ambdues cares) del esportista: Enviar per correu electrònic al e-mail corresponent:
o safahortapatinaje@gmail.com
o safahortahandbol1@gmail.com
o safabasquet1@gmail.com
o safahortafutbolsala@gmail.com

‑

Carnet AFA o rebut bancari
Caldrà enviar al mateix correu electrònic el Carnet d’AFA o el rebut bancari conforme s’està al corrent del
pagament de la quota anual de soci. Es obligatori per la pràctica de l’esport de l’AFA.

A setembre també caldrà presentar un certificat mèdic de tots/es aquells/es esportistes que no estan federats per tal
de verificar que són aptes per a la pràctica esportiva.
Formació dels equips i grups
En el cas del futbol sala, l’handbol i el bàsquet, els equips es formaran en base a la categoria corresponent a l’edat de
cada jugador o jugadora. En el cas dels equips federats, les categories engloben 2 o 3 anys de diferència. Com a cas
excepcional, algun jugador o jugadora podria jugar amb algun equip de major o menor edat.
En el cas del patinatge, els grups s’establiran sota el criteri del cos tècnic valorant les capacitats globals del patinador/a
com de les del grup, sempre assegurant el bon i correcte desenvolupament esportiu de l’activitat.
Límit de places per equips/grups
El límit de places per equips són els següents:
-

-

Futbol sala, bàsquet i Handbol
o Competeixen a Consell Escolar (CEEB): 12 places per equip
o Competeixen a Federació: 12 places per equip (es poden arribar fins a 15/20 en equips/categories
concretes)
Patinatge: mínim de 8 i màxim 16 places per grup (depenent les característiques del grup i nivell)

Per poder formar equip caldrà que, com a mínim, hi hagin 8 jugadors/jugadores. En el cas que a setembre no es pugui
formar equip, es retornaran els diners de la matrícula.
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En casos excepcionals, i amb l’autorització de la coordinació d’esports, l’AFA i el
col·legi, es poden formar equips amb un nombre menor o major del límit establert. Aquesta situació serà valorada i
justificada en casos d’excepció i no com a norma.

Preferència de places
En el cas que hagi més preinscripcions per un equip que el nombre de places que es poden oferir es seguirà el següent
ordre de preferència:
1. És alumne/a del col·legi
2. Pot assistir a tots els dies d’entrenament i/o partit
3. Per sorteig
En el cas que s’hagi de fer sorteig, aquest es farà via zoom o meet el dia 22 de juny.

BAIXES
Per tal de formalitzar la baixa, caldrà fer-ho a través de:
-

Via correu electrònic amb el nom del esportista i l’activitat al e-mail corresponent:
o safahortapatinaje@gmail.com
o safahortahandbol1@gmail.com
o safabasquet1@gmail.com
o safahortafutbolsala@gmail.com

Si no es realitza la baixa es considerarà que l’esportista continua participant en la pràctica esportiva. La quota vigent
en el moment de la baixa haurà de ser abonada.
Període de baixes
Un cop finalitzada la temporada es podrà demanar la baixa fins el dia 30 de juny, data a partir de la qual es renovarà
automàticament al nen o nena i, per tant, conservarà la seva plaça dins de la disciplina.

RENOVACIONS
Tots aquells/es esportistes que no presentin la baixa durant el període de baixes, quedaran renovats automàticament.
Aquesta renovació implica l’abonament de la quota de matrícula, i la lectura i acceptació del document informatiu de
l’esport SAFA Horta per la temporada vinent.
Documentació d’esportistes renovats
Els esportistes que ja estan en actiu només caldrà que aportin els documents que siguin necessaris per tal de fer les
gestions esportives en els tràmits per realitzar les llicències de la temporada següent. Tota aquesta documentació serà
demanada per la coordinació específica de cada disciplina durant el període d’inscripcions a les federacions i/o consell
escolar.
Actualització de dades de renovats/des
Aquest any, i amb la finalitat d’actualitzar la base de dades de registres de fa uns anys, tots els esportistes i totes les
esportistes hauran d’omplir els formularis corresponents a cada disciplina una vegada obrim el període, informarem
a través del grups de WhatsApp
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NORMATIVA
HORARIS
Els entrenaments oficialment coincideixen amb l’inici i el final de cada curs escolar. En el cas dels/les esportistes
federats/des, es possible que comencin abans donat que les seves competicions comencen abans. En aquest cas, el
mateix coordinador/a específic o l’entrenador/a serà qui comuniqui als esportistes i/o a les famílies de la data de
començament. Tanmateix, per poder entrenar, tots els jugadors federats i jugadores federades hauran de tenir les
seves llicències tramitades i actives per qüestions d’assegurança.
Els horaris es comunicaran a mesura que es puguin confirmar definitivament amb els grups i equips conformats. És
per això que les disciplines poden variar el temps de comunicació d’horaris en tant que no es poden comunicar horaris
sense confeccionar els grups i equips, fet que depèn exclusivament d’altes i baixes. Aquests horaris s’informaran a
través de tots els canals de la secció esportiva així com al bloc de l’AFA SAFA Horta.
Els horaris es confeccionaran sempre intentant respectar els espais i les edats dels/de les esportistes de la manera
més lògica. Intentant en la mida del possible que els/les esportistes de menor edat ocupin les primeres franges horàries
d’entrenament.
Es possible i, com a cas excepcional, que es pugui realitzar algun canvi a principi de setembre. En aquest cas, AFA Safa
Horta retornarà l’import de la matrícula a aquells/es esportistes que puguin ser baixa per aquest canvi.

PAGAMENTS
La quota total és per tota la temporada i es la suma del preu de la matrícula i la quota anual. Per tal de facilitar el
pagament de la quota anual, s’abonarà en quatre terminis que coincidiran als mesos de juliol (matricula), setembre,
desembre i març. Les quotes s’hauran d’abonar a través d’un compte bancari tot domiciliant els pagaments.
La quota anual no inclou la mutualitat esportiva, despeses del certificat mèdic, afiliació a les federacions ni l’equipació
esportiva/maillots.
En cas de baixa, el jugador o jugadora podrà continuar participant en les activitats esportives fins el termini del
trimestre esportiu en el que s’ha donat de baixa.
Els trimestres esportius coincideixen amb aquestes dates:
-

1r trimestre: Del 13 de setembre fins al 30 de novembre
2n trimestre: De l’1 de desembre fins al 28 de febrer
3r trimestre: De l’1 de març fins el 20 de juny

En cas d’impagament, s’haurà de normalitzar la situació en un període màxim de 2 setmanes des de la data
d’enviament de l’ordre de pagament, en cas contrari, el jugador afectat o jugadora afectada no podrà continuar
desenvolupant l’activitat esportiva. Si la situació no es reverteix en un període de 4 setmanes es donarà de baixa
automàticament i perdrà la seva plaça.
En cas de lesió de llarga durada s’haurà de presentar el certificat mèdic. En aquest cas, no es cobraran les quotes i es
guardarà la plaça fins a la tornada del jugador o jugadora a l’activitat física.
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FUNCIONAMENT I DINÀMICA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Funcionament dels entrenaments
Les franges horàries a les pistes escolars són de 17.15h a 18.30h i de 18.30h a 19.45h. Durant aquest horari els pares i
familiars no podran estar a les pistes; només podran accedir quinze minuts abans de l’hora de finalització de
l’entrenament.
Els esportistes de 2n i 3r de primària seran recollits a les 17h a les aules pels entrenadors tot signant l’autorització de
recollida a la secció esportiva. Aquesta recollida es farà a les seccions de bàsquet, futbol sala i handbol.
En cas dels entrenaments a segona hora, els jugadors i jugadores no poden quedar-se al pati de l’escola ni als vestidors.
Qualsevol canvi d’horari o espai de manera puntual serà informat a través del coordinador específic o coordinadora
específica i/o l’entrenador o entrenadora a través d’alguns dels canals de comunicació.
No s’acceptaran canvis d’horaris ni de grups de manera unilateral.

RÈGIM DE CONDUCTA
La secció esportiva creu convenient la regularització de la conducta i dels valors que pretenem transmetre a tots els
que envolten l’esport. És per aquesta raó que entenem que existeixen una sèrie de normes i conductes que han de ser
presents per tal que el desenvolupament de l’activitat esportiva i el creixement esportiu i personal dels nostres
jugadors i jugadores sigui de bona qualitat i dins del marc formatiu que aquesta entitat vol transmetre.
Aquesta regularització de la conducta i dels valors estaran sempre supervisades per la secció esportiva, l’AFA i el
col·legi SAFA Horta. Aquests tres òrgans tenen la potestat de prendre mesures disciplinàries i sancionadores envers a
les males conductes.

Conducta dels esportistes
Com a esportistes que representen l’esport al SAFA Horta es considera imprescindible el compliment d’una sèrie de
conductes, actituds i responsabilitats per tal d’afavorir el bon funcionament i la dinàmica de l’activitat esportiva del
col·legi així com una sèrie de normes que es consideren bàsiques per la bona convivència i el bon aprenentatge
esportiu i personal de tots els esportistes, i companys, de l’esport del col·legi.
És obligatori comunicar a l’entrenador, amb la màxima antelació possible, la no assistència a un entrenament o partit
i justificar dita falta.
Cal venir sempre amb roba esportiva i amb el material necessari per fer l’activitat esportiva, en cas contrari,
l’entrenador o entrenador pot prohibir-nos la realització de l’activitat esportiva.
És motiu de sanció disciplinària:
-

Faltar al respecte a un entrenador, company, treballador del centre i/o rival.
No assistir de manera reiterada als entrenaments i/o partits sense justificar la absències.
Arribar tard a les convocatòries d’entrenaments i/o partits de manera reiterada.
No fer un bon ús del material esportiu o fer malbé les instal·lacions escolars i/o esportives.
No fer cas a les instruccions dels entrenadors i entrenadores així com de l’staff tècnic.
Ser sancionat per mala conducta i/o algun altercat per part de la federació.

Aquestes sancions poden anar des de la no participació en entrenaments i/o partits durant una/es jornada/es fins a la
baixa immediata de manera unilateral per part de la secció esportiva tot valorant la gravetat del motiu de la sanció.
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En el cas que hagin sancions econòmiques per circumstàncies esportives, aquestes
seran assumides per la secció esportiva. Per contra, si aquestes sancions són fruit de la mala conducta personal, aniran
a càrrec de l’infractor.

Conducta dels pares i espectadors
Entenem que com a pares i mares, familiars i/o amics i amigues dels jugadors i jugadores que participen a l’esport del
col·legi cal complir amb una sèrie de requisits per tal d’afavorir la convivència i la dinàmica del funcionament de
l’esport escolar, i el desenvolupament dels jugadors i jugadores.
Aquests requisits bàsics són:
-

-

-

-

-

Comunicar qualsevol problemàtica en primer lloc a l’entrenador. Si no es resol, al coordinador o coordinadora
específic. I en últim terme al coordinador general. Si el problema no es pogués solucionar i, com a cas
excepcional, dirigir-vos a AFA i, finalment al col·legi.
Tractar d’ajudar i donar suport a l’staff tècnic. És vital mantenir una comunicació fluïda entrenador/a – família
ja que això permet abordar petits problemes que poden créixer així com per tal d’afavorir la tasca de l’staff
tècnic.
Respectar la figura dels entrenadors i entrenadores així com les decisions dels coordinadors i coordinadores.
Que sempre tracten de fer el que consideren més adequat per tots els nostres jugadors i jugadores des de
l’experiència professional, tècnica i personal.
Animar i donar suport als nostres jugadors i jugadores. Evitar actituds negatives envers l’entrenador,
companys d’equip, rivals i arbitres. Hem de promoure el respecte a l’esport i hem de ser un mirall pels nostres
jugadors i jugadores. Substituir les queixes i les protestes pels ànims i els crits de suport al nostres esportistes.
Hem de créixer davant de les victòries i de les derrotes, dels èxits i els fracassos.
Ajudar a la gestió de les emocions dels nostres esportistes. Des de l’staff tècnic apostem per ajudar als nostres
esportistes a créixer com a esportista i persona davant de les emocions que ens genera l’esport. Des de com
respectar a un rival en una victòria i una derrota, aprendre dels errors comesos i potenciar els encerts. Tractem
de gestionar les emocions des de l’experiència i, per això, és vital la complicitat dels que envolten als nostres
esportistes.

Disposeu de més informació al Decàleg de Bones Maneres pel que fa als jugadors i de les recomanacions als familiars
de jugadors aprovats en l’Assemblea del 2014 i que podeu demanar a l’AFA.
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Preus 2021 / 2022
FUTBOL SALA
CONSELL
AFA
NO AFA
INSCRIPCIÓ
1r Termini
2n Termini
3r Termini
TOTAL

50,00 €
100,00 €
90,00 €
90,00 €
330,00 €

50,00 €
155,00 €
90,00 €
90,00 €
385,00 €

Termini

FEDERAT
AFA
NO AFA
50,00 €
120,00 €
90,00 €
90,00 €
350,00 €

50,00 €
175,00 €
90,00 €
90,00 €
405,00 €

HANDBOL
CONSELL
AFA
NO AFA
INSCRIPCIÓ
1r Termini
2n Termini
3r Termini
TOTAL

50,00 €
100,00 €
90,00 €
90,00 €
330,00 €

50,00 €
155,00 €
90,00 €
90,00 €
385,00 €

Termini

FEDERAT
AFA
NO AFA
50,00 €
120,00 €
90,00 €
90,00 €
350,00 €

50,00 €
175,00 €
90,00 €
90,00 €
405,00 €

BÀSQUET
CONSELL
AFA
NO AFA
INSCRIPCIÓ
1r Termini
2n Termini
3r Termini
TOTAL

50,00 €
100,00 €
90,00 €
90,00 €
330,00 €

50,00 €
155,00 €
90,00 €
90,00 €
385,00 €

Juliol
Septembre
Desembre
Març

Juliol
Septembre
Desembre
Març

Termini

FEDERAT
AFA
NO AFA
50,00 €
120,00 €
90,00 €
90,00 €
350,00 €

PATINATGE

50,00 €
175,00 €
90,00 €
90,00 €
405,00 €

Juliol
Septembe
Desembre
Març

Termini

CONSELL
INSCRIPCIÓ
1r Termini
2n Termini
3r Termini

AFA

NO AFA

50,00 €
100,00 €
90,00 €
90,00 €

50,00 €
155,00 €
90,00 €
90,00 €

Juliol
Septembre
Desembre
Març
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