
 AGRUPACIÓ ESPORTIVA BON PASTOR 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ - TEMPORADA 2019-2020 

DADES JUGADOR 

nom cognoms 

adreça 

població codi postal 

correu electrònic telèfons 

data naixement dni/nie/passaport nº targeta sanitària 

país d’origen categoria 

DADES PARE, MARE o TUTOR/A 

nom cognoms 

data naixement adreça 

població codi postal 

correu electrònic telèfons 

mòbil dni/nie/passaport país d’origen 

nº compte corrent 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE (encercla l’opció desitjada) 

autoritzo 

no autoritzo 

que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a les activitats realitzades durant la temporada i publicades 

en la nostra pàgina web, filmacions destinades a difusió pública no 

comercial, fotografies per a revistes, fulls o publicacions informatives i 

xarxes socials de la nostra entitat. 
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Apreciats pares i mares: 

Per millorar el funcionament i l’organització del futbol base, des de la direcció esportiva s’ha preparat 
aquest document on presentem la normativa esportiva.  

A part de les sancions (que són quelcom puntual i que hem de respectar), procurarem que el jugador/a 
en tregui, de les mateixes, una ensenyança. 

FILOSOFIA I NORMATIVA DEL CLUB 

 Als entrenaments i als partits treballarem els valors de l’autoexigència, la companyonia, la 
concentració i el respecte a totes les persones que participen en el joc. 

 L’objectiu principal és formar jugadors de futbol (programació de continguts) i esportistes amb 
valors humans i de grup. No volem victòries sense aprenentatge, ja que són la causa de les 
derrotes futures (tant en el futbol com a la vida personal). 

 Tot jugador/a està obligat a entrenar amb la roba d’entrenament de l’Agrupació. 

 A partir de la categoria Prebenjamí els pares no poden entrar al vestidor (entrenaments i 
partits). Fomentem l’autogestió del vestidor mitjançant les xerrades i delegant en els jugadors. 

 La direcció esportiva està a la disposició dels pares per, mitjançant les vies adequades, tractar 
qualsevol tema o solucionar qualsevol problema. És prohibit prendre mesures de manera 
independent sense el consentiment de l’entitat. 

 Per qualsevol consulta esportiva els pares i mares s’han d’adreçar directament al coordinador. 
Amb l’entrenador només es parlarà de qüestions organitzatives, no esportives. 

 A banda d’animar als equips, els pares tenen totalment prohibit donar instruccions als jugadors 
o dirigir-se als àrbitres. 

 Les faltes de respecte, insults o agressions a l’equip contrari, àrbitres o membre de l’Agrupació 
(jugadors de l’equip, entrenadors o direcció esportiva) serà motiu de sanció i/o expulsió de 
l’entitat. 

 Qui no compleixi les normes de comportament dins i fora del terreny de joc (entrenaments, 
vestidors, convoctòries, partits) serà sancionat sense jugar. Aquest comportament es fa 
extensiu a tots els estaments de l’entitat (pares, entrenadors, direcció esportiva). 

 Les sancions imposades pel Comitè de Competició de la FCF podran ser endurides per 
l’Agrupació si es considera que l’infractor/a ha danyat la imatge de l’entitat.  

 El compromís del jugador/a fitxat per l’Agrupació és per una temporada, coincidint amb la fitxa 
federativa. L’Agrupació per motius esportius no podrà donar de baixa al jugador/a i el 
jugador/a es compromet a fer efectiu el compromís econòmic signat (quota anual).En cas que 
el jugador/a demani la baixa en el transcurs de la temporada, l’Agrupació no està obligat a 
donar-li, si no compleix la normativa de la FCF, en tot cas si jugador/a i l’Agrupació arribessin a 
un acord, el jugador/a hauria de liquidar la quantitat pendent de la quota que quedés en el 
moment de la baixa. 

El fet d’inscriure el jugador/a a la nostre entitat implica el consentiment en l’aplicació d’aquest 
reglament.  

Recordar que l’incompliment reiteratiu o greu d’aquest reglament pot provocar l’expulsió dels seu fill/a 
com a jugador/a de la nostra entitat. 

Jo, ____________________________________________________________ com a pare/mare/tutor del 
jugador/a que consta en aquest full d’inscripció, he llegit, conec i accepto la normativa de funcionament 
de l’Agrupació Esportiva Bon Pastor (full annex 1). Inscripció que serà efectiva una vegada realitzat el 
pagament de l’import corresponent a la primera quota. (veure condicions de pagament al full annex 1). 
Tanmateix, he llegit, conec i accepto la Normativa Esportiva de l’Agrupació Esportiva Bon Pastor, que 
figura en aquest escrit, el qual signo donant la meva conformitat per tota la temporada 2019-2020.  

Barcelona, a ________ de ________________ de 2019    

 

Signat:_______________________________ 
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FULL ANNEX 1 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
A continuació detallem l’import total de la quota anual i la forma de pagament:  

CATEGORIA ANY MATRÍCULA SETEMBRE OCTUBRE GENER ABRIL TOTAL 

ESCOLA 15-14 - 30 € 90 € 90 € 90 € 300 € 

PREBENJAMÍ 13-12 30 € 40 € 120 € 120 € 120 € 430 € 

BENJAMÍ 11-10 30 € 40 € 120 € 120 € 120 € 430 € 

ALEVÍ 09-08 30 € 40 € 120 € 120 € 120 € 430 € 

INFANTIL 07-06 30 € 40 € 120 € 120 € 110 € 420 € 
CADET 05-04 30 € 40 € 120 € 120 € 100 € 410 € 

JUVENIL 03-02-01 30 € 40 € 120 € 120 € 90 € 400 € 
El pagament de la llicència s’efectua via internet des de la pàgina www.futbol.cat. En el cas de les 

noves incorporacions el club us ha d’entregar uns codis per tal de poder registrar-vos i efectuar el 

pagament. A continuació us detallem l’import corresponent a les llicències segons categoria: 

CATEGORIA MUTUALITAT PORTAL FEDERAT TOTAL 

PREBENJAMÍ 52,18 € 24,4 € 76,58 € 

BENJAMÍ 52,18 € 24,4 € 76,58 € 
ALEVÍ 52,18 € 24,4 € 76,58 € 

INFANTIL 64,85 € 24,4 € 89,25 € 

CADET 90,13 € 24,4 € 114,53 € 

JUVENIL 90,13 € 24,4 € 114,53 € 

Cal recordar que per a fer el pagament s’ha de tenir en vigor el reconeixement mèdic esportiu que 

realitzem al Centre Fisio&Trauma situat a la Rambla Prim 156 i té un cost de 25 €. El reconeixement 

és vàlid per a dues temporades. 

El pagament d’un rebut retornat per l’entitat bancària s’haurà d’abonar a la recepció del CEM Bon 

Pastor del dia 10 al 20 del mateix mes (gener o abril) amb el recàrrec bancari corresponent. En cas de 

no efectuar-se el pagament es procedirà a la retirada de la fitxa federativa del jugador/a, causant 

després la baixa definitiva com a jugador/a de l’entitat.  

Per les inscripcions posteriors a l’1 d’octubre, la quantitat a abonar serà la matrícula (30 €) i la quota a 

partir del mes que s’inicia l’activitat. 

DOCUMENTACIÓ (NOVES INCORPORACIONS) 
Juntament amb aquest full d’inscripció, s’haurà de lliurar la següent documentació del jugador/a: 

 Fotocòpia del DNI o Llibre de Família + Fotocòpia del CatSalut + Foto de carnet. 

 Número del compte bancari i fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta. (requisit 

indispensable). 

En el cas que el jugador/a tingui nacionalitat estrangera s’haurà de dirigir a les oficines del club on se 
l’informarà dels documents que haurà de presentar per a poder tramitar la seva llicència. 

PRESTACIONS 
L’abonament de la quota inclou: 

 2 o 3 entrenaments setmanals + partit de competició el cap de setmana 

 Mutualitat esportiva 

 Direcció esportiva per un Llicenciat en Educació Física + Entrenadors qualificats 

EQUIPACIÓ D’ENTRENAMENT I DE JOC (NOVES INCORPORACIONS) 
Els entrenaments i partits s’hauran de realitzar amb l’equipació del club que trobareu a la botiga 
Benitosports, situada al Centre Comercial La Maquinista, i que té un cost de 130 €. 
És obligatori disposar en bon estat, al menys, de la següent roba esportiva: 

 Equipació oficial de joc i equipació entrenament (pantalons, samarreta i mitgetes) 

 Dessuadora d’hivern i xandall 

 Polo de passeig i bossa esportiva 

 

http://www.futbol.cat/
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NORMATIVA D’EQUIP 

En el moment que accepteu jugar amb l’Agrupació establiu un compromís amb una entitat, un equip, 

uns companys i uns entrenadors. Preguem fomenteu la responsabilitat en relació a aquest compromís, 

on les absències siguin per causes inevitables. Si no fos així, no us comprometeu. 

 Si un jugador/a està malalt és obligat avisar amb antelació a l’entrenador o al coordinador (en 

cap cas a secretaria) justificant la seva absència a l’entrenament. Si no és així, compte com a no 

convocat pel següent partit. 

 Està totalment prohibit entrenar i jugar partits amistosos i de competició amb objectes 

personals que impedeixin la pràctica esportiva (piercings, anells, arrecades, pulseres, 

rellotges...) La omissió d’aquest article pot causar falta o la no alineació al següent partit. 

 Els dies de pluja sempre hi haurà entrenament (només els dies amb molt mal temps es 

suspendran els entrenaments 15 minuts abans).  

 Cap jugador/a es presentarà a jugar un partit sense haver estat convocat per l’entrenador. 

 Tot jugador/a està obligat a arribar puntual a una convocatòria i amb el xandall del club (està 

prohibit arribar amb la roba de jugar posada). Si no fos així, es quedaria sense jugar el partit. Es 

jugarà el partit amb els jugadors disponibles. 

 Recomanem dutxar-se després de fer exercici. 

 Es recomana als pares, per motius d’higiene, que els nens portin ampolles individuals d’aigua 

durant els entrenaments. I després de l’activitat, dutxar-se i prendre fruita. 

EQUIPS 

 La direcció esportiva perfilarà els grups de treball utilitzant el criteri d’homogeneïtzació, amb 

l’objectiu d’adequar els exercicis a les necessitats dels jugadors/es. 

 Durant el transcurs de la temporada es reserva la possibilitat (amb el consentiment del 

jugador/a) de fer fer-lo entrenar/jugar en un equip o categoria superior. 

 En situacions circumstancials (manca de jugadors...) es pot donar el cas que un jugador/a vagi 

convocat a dos partits (segons disponibilitat familiar). 

HORARIS D’ENTRENAMENT 

CATEGORIA 
ANY 

NAIXEMENT 

ENTRENAMIENTS 
COMPETICIÓ 

DIES I HORARIS 

Escola 2015-2014 Dimarts i dijous de 17:30 a 18:45 hores No competeixen 

Prebenjamins 2013-2012 Dimarts i dijous de 17:30 a 18:45 hores Federació Catalana Futbol 

Benjamins 2011-2010 
Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:45 hores i  

divendres de 17:45 a 19:00 hores 
Federació Catalana Futbol 

Alevins 2009-2008 
Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:45 hores i  

divendres de 17:45 a 19:00 hores 
Federació Catalana Futbol 

Infantil B 2007-2006 
Dimarts de 17:30 a 18:45 hores, dijous de 18:45 a 

20:15 hores i divendres de 19:00 a 20:15 hores 
Federació Catalana Futbol 

Infantil A 2007-2006 
Dimarts de 18:45 a 20:15 hores, dijous de 17:30 a 

18:45 hores i divendres de 19:00 a 20:15 hores 
Federació Catalana Futbol 

Cadet B 2005-2004 Dilluns, dimarts i dijous de 18:45 a 20:15 hores  Federació Catalana Futbol 

Cadet A 2005-2004 
Dilluns i dimecres de 18:45 a 20:15 hores i  

divendres de 16:30 a 17:45 hores 
Federació Catalana Futbol 

Juvenils 2003 a 2001 
Dilluns i dimecres de 18:45 a 20:15 hores i  

divendres de 16:30 a 17:45 hores 
Federació Catalana Futbol 

 


