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Art. 1 – DENOMINACIÓ I OBJECTE
Amb la denominació de secció d’acció esportiva Escola de Futbol Ciberpenya
BlauGrana, abreujada EscolaFCB, l’associació Ciberpenya BlauGrana constitueix una
secció d’acció esportiva amb la finalitat de fomentar i promoure el desenvolupament de
l’activitat física, a través de la pràctica del futbol, ja sigui com a lleure o en competició.
El present Projecte Formatiu i el Reglament de Convivència que l’acompanya, també
anomenat Reglament de Règim Intern, tenen per objecte el regular l’organització i el
funcionament intern de tots els equips de la Ciberpenya BlauGrana.
El Reglament de Convivència es crea per tal que el funcionament de l’Àrea Esportiva de
la Ciberpenya BlauGrana sigui dinàmic, fluid, obert i formador.
Totes aquelles persones que formen part de la disciplina de la Ciberpenya BlauGrana es
comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Convivència i a
compartir el Projecte Formatiu.

Art. 2 - NATURALESA
La naturalesa d’aquest projecte és la de crear una Escola de Futbol i de Valors, sense
ànim de lucre, que organitzi l’activitat futbolística dels joves esportistes, d’edats
compreses entre els 5 i els 19 anys, tractant d’aconseguir els objectius que es marquen,
sotmesos a un estudi previ, sota una metodologia unitària. Es tracta d’afavorir el procés
natural evolutiu del jugador, ajudant-lo a desenvolupar-se com a persona en tots els seus
àmbits i aspectes.
El Projecte Formatiu es desenvoluparà per fases, per assegurar la seva consolidació i
creixement:
ü Temporada 2017/2018 – 6 Categories: Iniciació, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil
i Femení
ü Temporada 2019/2020 – 7 Categories: s’ampliarà fins a Cadet
ü Temporada 2021/2022 – 8 Categories: s’ampliarà fins a Juvenil
ü Temporada 2023/2024 – Creació equip amateur per competir a 2a divisió.
Amb el temps, i depenent de l’evolució de l’escola, de la qualitat dels jugadors formats i
d’altres factors, i sempre que es doni el cas de que els resultats de l’equip el fessin
mereixedor de poder pujar a 1a divisió, s’estudiarà la viabilitat de crear un primer equip,
integrat en la seva gran majoria pels canterans (jugadors formats a l’Escola), i un nou
equip amateur que doni sortida al juvenils per continuar així la seva formació.
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Art. 3 - DURADA
La durada d’aquest projecte és indefinida.

Art. 4 - DOMICILI
El domicili social serà el mateix que el que consta a l’article 2 dels Estatuts de l’associació
Ciberpenya BlauGrana, que actualment és a la Urb. Comella Parc Fase 3 Casa 20,
d’Andorra la Vella, però podrà traslladar-se, si s’escau, per a facilitar-ne l’accés als
membres i els integrants de l’Escola, o per a millorar els serveis oferts, a qualsevol altre,
sempre dins del Principat d’Andorra, i per acord de l’Assemblea General.

Art. 5 - LEGISLACIÓ APLICABLE
Es regeix per la Llei qualificada d’associacions de data 29 de desembre de 2000,
modificada per la llei 32/2007, de 20 de desembre, pel Reglament del Registre
d’Associacions, de l’1 d’agost del 2001, modificat pel Decret de data 5 d’octubre de
2016; per la Llei de l’Esport del 30/06/1998; per la Llei 3/2016, de creació de l’Agència
Andorrana Antidopatge del 10 de març de 2016, així com per la legislació vigent en
cada moment, pel present Projecte Formatiu i el seu Reglament de Convivència, així
com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans i pels Estatuts de la Ciberpenya
BlauGrana, així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

Art. 6 - FUNCIONS
L’Escola de Futbol ha d’influir en cinc àmbits:
ü Funció Social: Oferir unes instal·lacions esportives als joves que en els seus centres
educatius convencionals no disposen.
ü Funció Educativa: Proporcionar al jove el complement a la seva educació
convencional.
ü Funció Inductiva: Proporcionar l’entorn adequat perquè el jove canalitzi les seves
capacitats esportives des d’una perspectiva competencial i humana.
ü Funció Tècnica: Proporcionar una educació esportiva de base de forma
adequada i eficaç.
ü Funció Esportiva: Propiciar el marc de desenvolupament socioesportiu adequat
perquè el jove pugui anar adquirint el sentit crític constructiu que comporta
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l’esport competitiu a la vegada que es prepara tècnica i físicament per a la
pràctica del mateix.

Art. 7 - OBJECTIUS GENERALS
Propiciar la formació integral de tots els membres de l’Escola com a éssers humans en
general i com a esportistes en particular. És a dir, l’educació en els seus aspectes tècnictàctics, físics, psicològics i també en la vessant humana, ètica i intel·lectual.
Aquesta darrera vessant, la intel·lectual, tindrà un aspecte força important a destacar,
doncs vincularem l’aprenentatge del futbol amb l’aprenentatge de l’anglès, que
s’introduirà progressivament ja des de la categoria d’iniciació, i guanyarà importància
en categories superiors.
Fomentar i promoure el desenvolupament de l’activitat física, a través de la pràctica del
futbol, ja sigui com a lleure o en competició.
Estimular l’espontaneïtat, creativitat, il·lusió i esperit de superació com a part essencial de
l’esport o de qualsevol altre activitat.
Comprendre i valorar el treball en equip. Educar la voluntat del jove per a un treball
continuat i metodològic.
Adquirir l’hàbit tant de responsabilitat i d’autodisciplina com de respecte cap als
companys, adversaris, àrbitres, instal·lacions, normes i entorn vivencial.
Aprendre de forma progressiva la pràctica del futbol en les seves diverses fases: des que
és simplement un joc per divertir-se fins que es passa a l’esport en si on s’aprenen les
regles i tots els fonaments tècnics, tàctics, etc. i s’arriba a entendre la competició.
En la filosofia de la Ciberpenya BlauGrana es donarà sempre prioritat a la participació i
aprenentatge per sobre dels resultats, és a dir, tot jugador convocat haurà de jugar,
sempre que la normativa de la competició ho permeti, com a mínim, entre el 35% i el
40% del temps del partit.

Art. 8 - PROJECTE FORMATIU
Abans de dissenyar el Projecte Formatiu ens hem fet una pregunta, que podem fer
extensiva a tothom, què volem? Guanyar i tenir les màximes categories o formar humana
i esportivament?
Hem triat la segona opció, per això aquest Projecte Formatiu és l’eina que té la
Ciberpenya BlauGrana per educar humana i esportivament a tots els seus integrants,
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amb l’educació, el respecte, l’esportivitat, la cultura de l’esforç, l’esperit de superació i el
treball en equip, que seran els valors fonamentals de la nostra Escola de futbol base.
El Projecte Formatiu és elaborat conjuntament per l’Àrea Esportiva de la Ciberpenya
BlauGrana, amb la participació directa del Director Esportiu i del Coordinador Esportiu i
aprovat per la Junta Directiva. Els entrenadors seran consultats en el seu plantejament
general.
El Projecte Formatiu es desenvolupa al voltant dels següents objectius:
ü Preparació tècnica
ü Preparació tàctica
ü Preparació física
ü Preparació psicològica
Per a un millor procés educatiu, es diferencien quatre etapes d’acord amb el
desenvolupament físic i psicològic del jove futbolista:

Primera etapa: Pre – aprenentatge
Està destinada als nens i nenes de 5 a 7 anys. L’objectiu primordial és la introducció del
nen/a, de forma progressiva, al món de l’esport, passant del joc al joc pre-esportiu i,
d’aquest, a l’esport del futbol. Entrenaran dos dies per setmana i fan partits de forma
interna o contra altres entitats en els tornejos d’iniciació en que participi la Ciberpenya
BlauGrana. Juguen futbol – 5 (equips de cinc jugadors).

Segona etapa: Aprenentatge
Està destinada a nens i nenes de 8 a 11 anys. En aquesta etapa el nen/a s’especialitza
en alguns aspectes tècnic-tàctics del futbol. Entrenaran dos dies per setmana i
competiran durant els caps de setmana en competicions oficials. Juguen futbol -7
(equips de set jugadors) i futbol sala (equips de cinc jugadors).

Tercera etapa: Aprenentatge i perfeccionament
Està destinada a nens i nenes de 12 a 15 anys. En aquesta etapa es dona molta
importància a l’evolució que va adquirint el jove respecte els aspectes tècnic-tàctics.
Entrenaran dos o tres dies per setmana i competiran durant els caps de setmana en
campionats oficials. Juguen futbol -11 (equips d’onze jugadors).

Quarta etapa: Perfeccionament i competició
Està destinada a nois i noies de 16 a 19 anys (i amateur). En aquesta etapa el jove entra
a participar plenament del món competitiu desenvolupant els coneixements futbolístics
adquirits en etapes anteriors. Entrenaran tres dies per setmana i competiran durant els
caps de setmana en campionats oficials. Juguen a futbol -11 (equips d’onze jugadors).
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En les dues primeres etapes podran inscriure’s a la Ciberpenya BlauGrana tots els nens i
nenes que ho desitgin sense necessitat de realitzar cap prova d’accés.
A partir de la tercera etapa, tots els jugadors que vulguin incorporar-se, hauran de passar
les proves de nivell que la coordinació esportiva cregui convenient.

Art. 9 - COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA
La secció d’acció esportiva Escola de Futbol Ciberpenya BlauGrana, en endavant
EscolaFCB, penja, estructural i jeràrquicament, de la Junta Directiva, que serà l’òrgan de
Govern i es regirà pels seus Estatuts, per aquest projecte esportiu, pel reglament de
convivència que l’acompanya, i podrà comptar amb els següents òrgans:

9.1 - Director Esportiu
El Director Esportiu és el màxim responsable de l’EscolaFCB, serà membre de la Junta
Directiva i presidirà l’Àrea Esportiva de la Ciberpenya BlauGrana.
Les seves funcions principals seran:
ü Elaborar el Pla Esportiu Anual de l’EscolaFCB i defensar-lo davant la Junta
Directiva.
ü Marcar les directrius necessàries pel bon funcionament de totes les activitats
esportives de la Ciberpenya.
ü Realitzar els llistats, distribuir els esportistes, els espais i horaris d’entrenament en els
diferents equips, sempre tenint en compte la filosofia de la Ciberpenya.
ü Seleccionar el Coordinador Esportiu, els Entrenadors, Delegats i demés personal
auxiliar que es pugui necessitar pel bon funcionament de l’EscolaFCB.
ü Programar i coordinar les reunions dels equips esportius.
ü Programar i coordinar conjuntament amb el Coordinador Esportiu, els clínics,
campus i tornejos que s’organitzin.
ü En cas que sigui necessari, realitzarà les tutories individualitzades amb els pares i
mares que ho sol·licitin.
ü Vetllarà pel compliment de les normes de convivència, organitzatives i de
funcionament de l’EscolaFCB. Comentarà els possibles problemes o situacions
problemàtiques al sí de la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.

9.2 - Coordinador Esportiu
El càrrec de Coordinador Esportiu té per objecte l’establiment d’un responsable dedicat
fonamentalment als aspectes esportius que afectin, directa o indirectament, a
l’EscolaFCB.
Les seves funcions principals seran:
ü Planificar l’EscolaFCB.
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Local social: REST. CASA TERESA, C/. Bonaventura Armengol 11 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 826 476
www.escolafcb.com www.ciberpenya.org - ciberpenya@ciberpenya.org - www.facebook.com/Ciberpenya.org

7/21

Ciberpenya BlauGrana
Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Més que una penya

ü Oferir assessorament i formació continuada als entrenadors i delegats de l’escola.
ü Proposar al Director Esportiu el nomenament i cessament dels càrrecs esportius
que componen l’organigrama de l’EscolaFCB.
ü Planificar les competicions en les quals participen els equips de l’EscolaFCB.
ü Dirigir els grups de treball que formin els equips.
ü Convocar i presidir les reunions de treball amb els entrenadors i/o delegats.
ü Establir, juntament amb els entrenadors, els mètodes d’avaluació dels jugadors.
ü Vetllar pel compliment del Reglament de Convivència i proposar, al Director
Esportiu, les sancions disciplinàries que entengui necessàries pel bon
funcionament dels diferents equips de l’EscolaFCB.
ü Participar activament en el control i seguiment de la tasca que realitzin els
entrenadors, efectuant les corresponents recomanacions tècniques quan
s’escaigui.
Inicialment, el Director Esportiu podrà assumir, en part o en la seva totalitat, les funcions
del Coordinador Esportiu, en cas de no poder disposar d’aquesta figura.

9.3 - Entrenadors
Els entrenadors són els membres de l’EscolaFCB que col·laboren desenvolupant una
tasca tècnica i educativa.
Les seves funcions principals seran:
ü Programar la temporada dels seus respectius equips.
ü Dirigir els entrenaments i els partits dels seus equips.
ü No suspendre/modificar horaris o dies d’entrenament sense el coneixement del
Coordinador Esportiu.
ü Totes aquelles descrites a títol enunciatiu i no limitatiu, en l’apartat de drets i
deures dels estaments.

9.4 - Jugadors
Els jugadors són els esportistes que adquireixen aquesta condició en el moment que
s’inscriuen voluntàriament a l’EscolaFCB.
L’objectiu fonamental dels jugadors ha de ser el de formar-se social, humana i
esportivament a través de la pràctica del futbol.

9.5 - Comissió de Convivència
La Comissió de Convivència és la responsable de vetllar pel compliment de les normes i
pel bon comportament dels pares, entrenadors, coordinador, jugadors i membres de la
Junta Directiva i proposar les sancions oportunes, si escau.
Podran formar part d’aquesta Comissió: el Director Esportiu, el Coordinador Esportiu, els
membres de l’Àrea Esportiva i un membre de l’Àrea Social de la Ciberpenya BlauGrana,
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Local social: REST. CASA TERESA, C/. Bonaventura Armengol 11 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 826 476
www.escolafcb.com www.ciberpenya.org - ciberpenya@ciberpenya.org - www.facebook.com/Ciberpenya.org

8/21

Ciberpenya BlauGrana
Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Més que una penya

així com un representant dels delegats, un representant dels jugadors i un representant
dels pares.
Aquesta comissió serà l’encarregada d’analitzar i sancionar, si fos necessari, qualsevol
incompliment de les normes que marca el Reglament de Convivència. D’aquesta
manera, qualsevol sanció que se l’imposi a un jugador vindrà determinada pel que
estipula aquest Reglament i mai pel que decideixin els entrenadors.

Art. 10 - DRETS I DEURES DELS ESTAMENTS
10.1 - Els Entrenadors
Els entrenadors són els membres de la Ciberpenya BlauGrana que col·laboren
voluntàriament desenvolupant una tasca tècnica i educativa.
Una vegada s’és entrenador de la Ciberpenya BlauGrana, s’entra a formar part de
l’equip educatiu i, per tant, s’està subjecte a una sèrie de drets i deures tal com s’indica
en aquest Projecte Formatiu.
Els entrenadors han de conèixer el Projecte Formatiu i, molt concretament, els objectius
generals ja que tenen l’obligació de respectar-los i desenvolupar-los en l’àmbit de la
seva responsabilitat.
Els entrenadors tenen com a base i marc d’actuació, a més del present Projecte
Formatiu, el Reglament de Convivència.
Dins de l’àmbit de les seves funcions, els entrenadors tindran cura de tots i cadascun dels
jugadors buscant sempre prevenir, ajudar i motivar tant a la persona com a l’esportista.
S’han de preocupar de detectar, solucionar i comunicar a la coordinació esportiva, si és
necessari, la problemàtica que pugui haver entorn al seu equip.
La competició és l’objecte bàsic que té l’entrenador perquè els seus jugadors valorin la
importància del joc i del sentit de participació per a fomentar l’esperit de millora i de
superació personal.
El comportament dels entrenadors en la competició ha de ser sempre coherent amb els
objectius generals de la Ciberpenya BlauGrana.
L’entrenador ha de fer participar en el joc, en el moment que cregui oportú, a tots els
jugadors que ha convocat per al partit i mai menys de 15 – 20 minuts. Aquesta normativa
ha de ser respectada durant la primera i segona etapa de formació.
L’entrenament és el mitjà que tenen els entrenadors, sota l’orientació de la coordinació
esportiva, per a desenvolupar les aptituds futbolístiques, físiques i personals dels jugadors.
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Els entrenadors disposaran de la suficient autonomia per a realitzar els entrenaments
sempre i quan contemplin i respectin la metodologia de la Ciberpenya BlauGrana.
Els entrenadors són els responsables de complir i fer complir en tot moment i molt
concretament en els entrenaments, el compromís de:
a) L’assistència als entrenaments dels jugadors, fet fonamental per a determinar la
participació d’aquests a la competició.
b) Que els jugadors tinguin la màxima dedicació cap a l’esport que han escollit.
c) Puntualitat, demostrant i exigint que els jugadors compleixin els horaris.
d) L’entrenament es farà dins d’un ambient educatiu no exempt de l’alegria i la
il·lusió que ha d’acompanyar sempre als jugadors de la Ciberpenya BlauGrana.
e) Evitar pèrdues i cuidar el material utilitzat en les sessions d’entrenaments.
La coordinació esportiva col·laborarà amb els entrenadors amb l’objectiu de
desenvolupar la seva tasca esportiva i educativa a tots els nivells i de manera
adequada.
Els entrenadors rebran tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de
la seva tasca, i serà d’obligat compliment l’actualització de les dades relatives als
jugadors, entrenaments, partits, etc., en qualsevol sistema informàtic que la Ciberpenya
posi al seu abast per al millor control de la gestió de l’EscolaFCB.
La falta de respecte o incompliment dels objectius generals del present Projecte Formatiu
i del Reglament de Convivència és motiu perquè la coordinació esportiva determini la
baixa de l’entrenador.
És obligatori per a tot el personal tècnic utilitzar la indumentària que facilita la
Ciberpenya BlauGrana.

10.2 - Els Delegats
Per tal que tots actuem de la mateixa manera i tinguem uns mateixos codis de
comportament davant de situacions determinades, la Junta Directiva ha elaborat i
aprovat el següent document que recull els criteris d’actuació dels delegats dels
diferents equips.
Com a principi general s’ha de tenir en compte que el delegat és la persona més
propera entre la Direcció Esportiva, les famílies i els jugadors, per tant, ha de jugar un
paper important com a eina de comunicació.
Les seves funcions es desenvolupen en àmbits diferents: l’esportiu i el social.

10.2.1 - Àmbit Esportiu
ü Preparar fitxes, material i tot allò necessari per al començament de la
temporada.
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ü Informar els pares de l’horari de convocatòria que s’hagi fixat.
ü Tenir preparades les fitxes dels jugadors a disposició de l’entrenador i l’àrbitre.
ü Decidir quines persones han de seure a les banquetes i impedir que hi hagi altres
persones.
ü Tenir cura que els jugadors vagin uniformats als partits i mantinguin una bona
presència tant en el vestir com en altres aspectes de la seva presència.
ü Utilitzar la roba que el club li proporcioni per tal d’anar uniformat com la resta de
l’equip.
ü Vetllar perquè el tracte de l’entrenador vers els jugadors sigui el correcte.
ü Vetllar que els jugadors no contestin (ni de paraula ni per gesticulacions) les
indicacions dels entrenadors.
ü Tenir cura d’evitar les protestes de l’entrenador respecte les decisions arbitrals i,
de produir-se, mirar de calmar-lo.
ü Procurar evitar que els integrants del nostre equip caiguin en provocacions (si n’hi
ha) de l’equip contrari fent tot el possible per separar-los.
ü Controlar temps de partit, canvis, targetes pròpies i de l’equip contrari.
ü No fer cap comentari esportiu ni als jugadors ni als entrenadors.
ü Els delegats no participaran a les xerrades que l’entrenador tinguin amb els seus
jugadors dins el vestuari.
ü No fer comentaris esportius amb els pares ni fomentar-los.
ü Tenir cura, també, de les quantitats que han de servir per abonar els costos
arbitrals si fos el cas.
ü Controlar el color de la samarreta del rival.
ü Portar 2 pilotes com a mínim als camps contraris.

10.2.2 - Àmbit social
ü Informar al coordinador de delegats de la Junta de comportaments poc
esportius de pares, familiars de jugadors o dels propis jugadors, vers l’entrenador,
l’àrbitre, altres jugadors o, senzillament, que busquin “gresca” en altres camps.
ü Informar als pares de les activitats que la Junta els comuniqui que es faran.
ü Informar també al coordinador de delegats i a l’entrenador de problemes més
personals que pugui conèixer.
ü Assistir, de la manera més assídua possible, als entrenaments, principalment al de
l’últim dia de la setmana.
ü Portar la convocatòria dels jugadors a les oficines de la Ciberpenya una vegada
signada per tots.
ü Fer-se càrrec de la farmaciola i sol·licitar al responsable la reposició del material
que hi manqui.
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ü Tenir cura del control del material (pilotes i resta de material de la penya) vetllant
per retornar-ho tot al lloc de dipòsit. Els jugador suplents col·laboraran amb el
delegat en la retirada del material al descans i a l’acabament dels partits.

10.3 - Els Pares
Els pares han de ser espectadors que animen els seus fills, no son entrenadors, per tant,
no poden donar ordres esportives de cap tipus. Són els col·laboradors més importants
que té l’EscolaFCB per poder aconseguir els objectius educatius i esportius.
Els pares, quan inscriuen els seus fills, adquireixen el compromís de complir i de fer complir
als seus fills l’esperit i la lletra del present Projecte Formatiu i del Reglament de
Convivència.
El comportament dels pares, tant en els camps de futbol com en els entrenaments, ha
de ser exemplar. Hem de tenir en compte que estem representant una entitat: La
Ciberpenya BlauGrana.
Els pares no han d’intervenir en qüestions tècniques. Aquesta responsabilitat recau en els
entrenadors i la coordinació esportiva.
Les reflexions, malestars i opinions sobre un partit es faran sempre el primer dia
d’entrenament de la setmana, mai el mateix dia del partit.
S’han de respectar les hores de convocatòria dels partits, pel bé del propi fill, ja que
podria no ser convocat, no jugar inicialment o, en cas de reincidència, ser sancionat.
Les convocatòries són on el coordinador esportiu i l’entrenador estipulen, com a norma
general, per les competicions d’àmbit nacional, sempre al camp on es jugui el partit. En
cas de desplaçaments, sempre en el local social de la Ciberpenya BlauGrana. En casos
especials es podran fer excepcions.
Els jugadors han d’anar correctament uniformats, tant als entrenaments (samarreta
d’entrenament), com als partits (xandall i/o polo de la Ciberpenya). No complir la norma
és motiu de sanció.
Es recomana que si un jugador vol anar a provar a un altre club o fer cursets, ho posi en
coneixement, en primera instància, del coordinador esportiu i, en segona instància, del
Director Esportiu.
Els responsables únics dels jugadors, tant en els entrenaments com en els partits, són
l’entrenador, delegat i coordinador esportiu.
Tenir el compromís durant tota la temporada d’assistència a entrenaments i partits, tant
de competició com amistosos.
El fet de no pagar les quotes establertes serà motiu de deixar d’entrenar i jugar als partits
corresponents.
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Els problemes que puguin sorgir entre els pares i els entrenadors, els delegats o amb el
coordinador esportiu, han de ser tractats amb rapidesa, però sempre amb discreció,
respecte i claredat.
Els pares que tinguin un comportament no adequat amb l’esperit educatiu que ha
d’impulsar l’EscolaFCB, seran avisats per la coordinació esportiva i, en cas de
reincidència, se’ls demanarà que s’abstinguin d’acompanyar l’equip o, fins i tot, que
donin de baixa el seu fill.
Hem d’inculcar la necessitat de complir les normes, començant a respectar-les nosaltres
mateixos: pares, entrenadors, coordinador esportiu, directiva,... així, entre tots, farem que
la formació del nen/a, no només esportiva sinó també educativa, sigui completa i, en
conseqüència, l’entitat de la Ciberpenya BlauGrana sigui un bon exemple per a tothom.

10.4 - Els Jugadors
Els jugadors són els esportistes que adquireixen aquesta condició en el moment que
s’inscriuen voluntàriament a la Ciberpenya BlauGrana.
S’ha de donar a conèixer als jugadors els objectius generals del Projecte Formatiu i el
Reglament de Convivència, així com qualsevol altres reglaments que puguin existir, de
forma adequada a la seva edat, amb la finalitat que puguin ser clarament coneguts i,
en conseqüència, respectats i assumits.
El comportament de tots i cadascun dels jugadors ha de ser sempre responsable i
exemplar, tant en partits com en els entrenaments.
El jugador ha de valorar, de manera especial, el sentit de participació, ja que potencia
l’esperit de millora i de superació.
L’assistència a la competició és essencial, ja que fomenta:
a) El respecte als contraris, presentant l’equip complet.
b) El respecte als propis companys, no veient-se obligats a jugar en inferioritat
numèrica i tècnica.
c) El respecte a la pròpia persona, perquè ha de responsabilitzar-se de les seves
obligacions i de la seva pròpia educació.
El respecte als entrenadors i companys ha de presidir totes les sessions d’entrenaments.
La millora en les activitats esportives s’aconsegueix per mitjà d’una adequada
preparació. Per tant, es valora de manera especial l’assistència als entrenaments com
una forma de complir amb un mateix i amb el compromís adquirit.
Per a fomentar el sentit de la responsabilitat i un millor ordre, els jugadors que no puguin
assistir als entrenaments ho comunicaran via telefònica al seu entrenador o al
coordinador esportiu.
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La puntualitat en els entrenaments i convocatòries de partit es considera un factor
important per ajudar a adquirir autodisciplina i sentit de la responsabilitat personal.
Els jugadors són objecte d’avaluació continua a través de la seva actuació tant en els
entrenaments com en la competició.
Les avaluacions són la base que ajuda a la coordinació esportiva i als entrenadors per
designar la composició dels equips i la participació dels jugadors en les diferents
competicions.
Es obligatori, per a tots els integrants, utilitzar la indumentària que li facilita la Ciberpenya
BlauGrana. En cas de pèrdua o problemes de talla, s’ha de reposar.
Queden expressament prohibits (per la seva perillositat) tots els complements decoratius
personals: anells, arracades, collarets, rellotges, pírcings, ... en qualsevol entrenament i
partit.
Per tal de regular el comportament dels jugadors com a esportistes i com a persones,
s’ha confeccionat el Reglament de Convivència que han de respectar tant en l’esperit
com en la lletra.
El Reglament de Convivència no substitueix mai la normativa vigent de les diferents
competicions en les que hi participa, però sí la complementa.
Les reiterades sancions de qualsevol tipus poden fer que la coordinació esportiva doni la
baixa al jugador.
En qualsevol cas, el jugador ha de tenir en compte que la filosofia d’aquest Reglament
de Convivència té un caràcter preventiu i de protecció dels valors educatius, i no un
caràcter punitiu i sancionador.
Els jugadors podran ser requerits per jugar en altres categories i, segons necessitats de la
l’EscolaFCB, poder jugar, fins i tot, dos partits durant el cap de setmana si es reuneix els
requisits necessaris.

Art. 11 - REPRESENTACIÓ DELS ESPORTISTES
11.1 - Entrenadors, Delegats, Cos Directiu i Altres Empleats
Tot el personal de l’EscolaFCB serà considerat com a membre (Soci Principal, o
equivalent) de ple dret de la Ciberpenya BlauGrana, rebrà el seu corresponent Carnet
de Penyista del FC Barcelona, o document acreditatiu corresponent, i estarà exempt del
pagament de la quota d’inscripció, si n’hi hagués, i de la quota anyal, mentre en sigui
membre de l’EscolaFCB.
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L’alta com a Soci es farà sempre amb l’autorització de l’interessat, el qual podrà
renunciar-hi indicant els motius pels que ho fa.
Com a soci de la Ciberpenya BlauGrana té els drets i deures descrits a l’Article 8 – Règim
jurídic, apartats I i II dels Estatuts de la Ciberpenya BlauGrana, i com a possibles causes
de baixa les descrites a l’Article 7 – Causes de baixa dels socis dels mateixos Estatuts.

11.2 - Jugadors
Tot jugador de l’EscolaFCB serà considerat com a Soci Esportiu de la Ciberpenya
BlauGrana, tan bon punt es crei aquesta figura als Estatuts de la Ciberpenya, i
mentrestant, com a Soci Júnior o Infantil. Rebrà el seu corresponent Carnet de Penyista
del FC Barcelona, o document acreditatiu corresponent, i estarà exempt del pagament
de qualsevol quota, si n’hi hagués, mentre pertanyi a l’EscolaFCB.
Com a soci de la Ciberpenya BlauGrana té els drets i deures descrits a l’Article 8 – Règim
jurídic, apartats I i II dels Estatuts de la Ciberpenya BlauGrana, i com a possibles causes
de baixa les descrites a l’Article 7 – Causes de baixa dels socis dels mateixos Estatuts.

11.3 - Sistema de representació
Els representants dels esportistes seran, en el cas dels menors d’edat, els seus pares o
tutors legals, i en el cas dels majors d’edat, els propis esportistes de forma individual, ja
que gaudeixen de tots els drets i deures que els atorguen els Estatuts de la Ciberpenya
BlauGrana en la seva qualitat de Socis de la mateixa.
Altrament, també es preveu que els majors d’edat puguin triar un representant d’entre
ells mateixos o dels seus pares o tutors legals perquè faci d’interlocutor amb la direcció.
La elecció d’aquest representant únic, pels majors d’edat, podrà fer-se en qualsevol
moment de la temporada, prèvia sol·licitud a la Direcció Esportiva, que els facilitarà el
local social de l’associació, en data/es i hora/es a concretar, i segons disponibilitat, per a
la celebració de les reunions que s’escaiguin, així com del procés electoral, que es regirà
pel mateix sistema establert a l’article 18 dels Estatuts de la Ciberpenya BlauGrana.

Art. 12 - MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
Aquest Projecte Formatiu i el Reglament de Convivència que l’acompanya, conformen
un document viu, que podrà modificar-se, per tal de millorar-lo i/o adaptar-lo a les noves
normatives, reglaments i lleis que puguin aparèixer amb el temps.
El procediment de modificació seguirà la mateixa pauta que ha seguit la elaboració del
mateix; és a dir, es faran conjuntament per l’Àrea Esportiva de la Ciberpenya BlauGrana,
amb la participació directa del Director Esportiu i del Coordinador Esportiu, aprovades
per la Junta Directiva i ratificades per l’Assemblea General.
Seu Social: Ctra. de la Comella, Urb. Comella Parc F3 C20 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 822 111
Local social: REST. CASA TERESA, C/. Bonaventura Armengol 11 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 826 476
www.escolafcb.com www.ciberpenya.org - ciberpenya@ciberpenya.org - www.facebook.com/Ciberpenya.org

15/21

Ciberpenya BlauGrana
Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Més que una penya

Art. 13 - DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL PROJECTE
13.1 - Dissolució de la secció d'acció esportiva:
1. La secció d'acció esportiva es dissol:
a. per acord de l'assemblea general
b. per quedar un nombre inferior a tres associats
c. per expiració del termini fixat en els estatuts, exhauriment de l'objecte social
o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es van constituir
d. per les altres causes establertes en els estatuts.
2. En els casos dels apartats c) i d) anteriors l'assemblea general ha d'acordar la
dissolució de la secció . En cas que no sigui convocada segons els estatuts, una
desena part dels socis poden instar la junta directiva a convocar-la, i la junta ho
ha de fer en el termini màxim de 30 dies. L'assemblea ha de pronunciar-se
expressament sobre la qüestió de la dissolució.
3. En el cas de l'apartat b) anterior, el president de l'associació o qui la representi ha
de portar al Registre d'Associacions el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la
seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat. El responsable del
Registre ha d'anotar la dissolució per aquesta causa si en el llibre no hi consten
com a mínim tres socis actius.
4. Per sentència judicial ferma, en els termes previstos en el Codi penal.

13.2 - Liquidació de la secció d'acció esportiva:
1. Una vegada adoptat l'acord o la resolució de dissolució, la junta directiva o les
persones designades per l'assemblea o per l'autoritat judicial es constitueixen en
liquidadors de la secció d'acció esportiva.
2. Correspon als liquidadors l'administració de la secció d'acció esportiva a partir del
moment del seu nomenament. Amb la finalitat de liquidar la secció d'acció
esportiva han de:
a) Cobrar els crèdits pendents.
b) Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s'hagi
liquidat.
c) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
d) Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als estatuts,
que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a
persones o entitats amb afany de lucre.
e) Sol·licitar al Registre d'Associacions la cancel·lació de la secció d'acció
esportiva.
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3. Realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi
de la secció d'acció esportiva.

Art. 14 - REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA
14.1 - RETARDS O ABSÈNCIES
a) Per malaltia s’ha d’avisar en cada dia d’absència.
b) En cas de lesió, s’ha d’assistir a l’entrenament per realitzar una correcta
recuperació, excepte permís del cos tècnic.
c) Arribar tard a un entrenament sense haver avisat amb suficient antelació al
delegat o entrenador:
a. Menys de 10 minuts: avís
b. Més de 10 minuts: falta
d) Marxar d’un entrenament abans del seu acabament, per una causa que
l’entrenador no consideri justificada: avís
e) Absència en un entrenament sense permís del cos tècnic: 1 partit de sanció i no
convocatòria en una o dues setmanes.
f) Arribar tard a una convocatòria de partit:
a. Menys de 10 minuts: avís
b. Més de 10 minuts: falta i suplència
g) Absència en un partit sense avisar: 1 partit de sanció i decisió disciplinària del cos
tècnic.
h) Absència en un partit amb avís però per causa no justificada (esquiades, altres
esports o lleure, etc.): falta i possible no convocatòria en següents jornades.

14.2 - INDUMENTÀRIA
a) Portar pírcings o arracades des del moment d’entrada als vestidors fins la
finalització del partit, així com durant els entrenaments: avís.
b) No dur tota l’equipació en un partit (xandall, samarreta d’escalfament, equipació,
botes, espinilleres): falta.
c) No dur les botes cordades en sortir al camp: avís.
d) Vestir incorrectament (pantalons baixos, portar la samarreta per fora del pantaló,
botes mal cordades, roba no adequada per a l’entrenament, etc.) o higiene
inadequada a criteri del cos tècnic: Avís. En els entrenaments i partits s’ha de
portar la indumentària de l’EscolaFCB.

14.3 - FALTES DE RESPECTE
a) Considerant que cal donar sempre una imatge digna de la Ciberpenya
BlauGrana, el fet de mancar al respecte a directius, delegats, empleats,
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companys, cos tècnic, àrbitres, aficionats o rivals, durant entrenaments, partits o
en qualsevol altre moment: 1 partit de suspensió i/o sanció disciplinària.
b) Agressió o intent d’agressió a un directiu, delegat, empleat, company, cos tècnic,
àrbitre, aficionat o rival, durant entrenaments, partits o en qualsevol altre moment:
serà apartat temporal o definitivament de l’equip i de la Ciberpenya BlauGrana.
c) Tractar amb poca cura o incorrectament el material o les instal·lacions esportives:
avís i/o sanció disciplinària.
d) Desplaçar la pilota en l’entrenament o partit durant el temps de pausa: avís.

14.4 - TARGETES EN ELS PARTITS OFICIALS I AMISTOSOS
a) Targeta groga per protestar o mancar el respecte: falta.
b) Targeta vermella directa per protestar, mancar al respecte, agredir, etc.: 1 partit
de suspensió i/o sanció disciplinària.

14.5 - BAIX RENDIMENT
a) Poca actitud o predisposició a treballar, o poc esforç físic en un entrenament o
partit: falta i expulsió de l’entrenament o partit, a criteri del cos tècnic.
b) Baix rendiment continuat: sanció disciplinària (no convocatòries per partits i/o
apartar temporal o definitivament de l’equip).

14.6 - ALTRES
a) Ús del mòbil en la zona de vestuaris o en el camp: avís i possible sanció
disciplinària.
b) Menjar des de l’hora de convocatòria fins a la finalització del partit: avís.
c) No descansar correctament la tarda o nit abans del partit: 1 partit de suspensió i
sanció disciplinària.
d) Actituds o comportaments poc cívics o esportius dins o fora de les instal·lacions
esportives sanció disciplinària segons la gravetat.
e) Per parlar qüestions de tipus esportiu, els jugadors es dirigiran a l’entrenador el dia
d’entrenament que correspongui. Els pares que vulguin tractar qüestions
esportives amb els entrenadors, es dirigiran primerament al delegat de l’equip, i
mai en dia de partit.
f) Normes específiques complementàries per a les estades (stage):
a. No està permès l’ús de pírcings o arracades durant tot el temps que duri
l’estada.
b. Tothom menjarà el mateix, allò que estigui estipulat pel cos tècnic aquell
dia, salvat de casos específics, al·lèrgies, intoleràncies, o altres
degudament justificats i que s’hagin posat en coneixement del cos tècnic.
c. En els àpats ningú es pot aixecar de la taula fins que no hagi acabat tot
l’equip.
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d. Està prohibit menjar a les habitacions.
e. S’hauran de respectar els horaris marcats, tant d’aixecar-se com d’anar a
dormir, donat que és molt important el descans per tal d’evitar lesions o
sobrecàrregues.
f. S’exigirà puntualitat en totes les activitats que s’estableixin.
g. Uniformitat i neteja en la indumentària per als entrenaments.
h. Neteja i bona conducta a les habitacions cada dia.
i. Màxim respecte i educació amb qualsevol empleat de la instal·lació de
l’estada i de la Ciberpenya BlauGrana.
j.

Màxim respecte amb altres equips que puguin coincidir a l’estada i màxima
cura amb equips de categories d’edats inferiors.

k. No estarà permès anar sense samarreta per dins de la instal·lació de
l’estada.
l.

Les habitacions són un lloc de descans, no s’hi podrà jugar, tampoc es
podrà jugar o cridar als passadissos.
m. La possessió o consum d’alcohol o d’altres substàncies nocives comportarà
l’expulsió immediata de la Ciberpenya BlauGrana i de l’estada.
g) Anar a dormir després de les 12 de la nit abans d’un partit: 1 partit de sanció.
h) La higiene personal (ungles de peus i mans tallades i netes), etc.: falta.
i) És obligatori dutxar-se després dels partits i entrenaments: falta. Opcional pels
jugadors de la primera i segona etapa amb pare o mare present.

14.7 - APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA
a) Ser membre d’un equip de l’EscolaFCB implica l’acceptació expressa del present
Reglament de Convivència.
b) El delegat ha de dur la llista d’infraccions en què s’estipuli clarament quin jugador,
per què i quan va ser sancionat.
c) Queden subjectes al compliment d’aquest Reglament els jugadors, els
entrenadors, els pares, les mares i els delegats.
d) Pel que fa al Règim Disciplinari i el seu procediment, la Comissió de Convivència, o
en el seu defecte la Comissió Esportiva es regirà segons el que es regula a l’article
9 (règim disciplinari), paràgraf III (procediment) dels Estatuts de la Ciberpenya
BlauGrana.

14.8 - FALTA DE PAGAMENT
La falta de pagament serà motiu de separació del jugador dels entrenaments i de
ser convocat als partits.
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14.9 - BAIXES DE FITXES FEDERATIVES
La Directiva tindrà la potestat de decidir el termini en què es donaran les baixes
federatives i amb la condició de tenir pagada tota la temporada.

L’aplicació d’aquest Reglament serà per part de la Comissió de Convivència, o en el seu
defecte de la Comissió Esportiva de la Ciberpenya BlauGrana.
Graus de sancions:
- 3 avisos és una falta.
- 2 faltes és un partit de sanció.
- La Comissió Esportiva decidirà la sanció per la reincidència de faltes.

Cal tenir en compte que la filosofia d’aquest Reglament de Convivència té un caràcter
preventiu i de protecció dels valors educatius, i tot i que permetrà sancionar, no s’ha
d’entendre com exclusivament punitiu i sancionador, sinó que cal entendre’l també com
un document amb vistes a futur, que es pugui aplicar també als equips amateurs i
caldrà, per tant, que s’apliqui amb certa tolerància i adequadament segons la edat dels
jugadors.

Seu Social: Ctra. de la Comella, Urb. Comella Parc F3 C20 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 822 111
Local social: REST. CASA TERESA, C/. Bonaventura Armengol 11 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 826 476
www.escolafcb.com www.ciberpenya.org - ciberpenya@ciberpenya.org - www.facebook.com/Ciberpenya.org

20/21

Ciberpenya BlauGrana
Més que una penya

Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Art. 15 - ORGANIGRAMA
Aquest model d‘organigrama s’adaptarà i es desenvoluparà segons les necessitats de
cada fase del projecte formatiu.
Junta DirecRva

Àrea EsporRva

Director EsporRu

Coordinador
Fase de Formació

Entrenadors de
porters

Entrenadors

Coordinador
Fase de CompeRció

Coordinador Delegats

Entrenadors de
porters

Entrenadors

Iniciació

Cadet 2n any

Prebenjamí

Juvenil

Benjamí

Femení C-J

Preparador Físic

Fisioterapeuta

Delegats equips

Aleví

InfanRl

Cadet 1r any

Femení P-B

Femení A-I
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