
 

 

REGLAMENT DE REGIM INTERN 

                                       ENTRENADORS I MONITORS 

DRETS 

1) Exercir la seva funció amb la independència necessària, sempre d'acord amb 
l'ideari del club i les directrius marcades pel director tècnic. 
 

2) Ser informats de les competicions i assumptes relacionats amb el club en 
general i les decisions que els afectin a ells o al seu equip en particular. 
 

3) Ser tractats amb correcció i respecte per tots els integrants del Club. 
 

4) Demanar el suport dels companys i de la Comissió per fer més eficaç la seva 
tasca. 
 

5) Utilitzar els mitjans materials i els recursos proporcionats pel Club per a la 
correcta realització del seu treball i la seva formació tècnica i d'acord amb les 
normes que en cada cas es determinin. 
 

6) A presentar peticions, suggeriments o queixes d’ordre esportiu formulades per 
escrit davant la direcció tècnica del club. 
 

7) A rebre mensualment les minutes pactades amb el club. 
 

 
 
OBLIGACIONS 
 

1) Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec segons les directrius 
generals metodologia i continguts fixats per la direcció tècnica, exercint la seva 
funció amb la competència adequada. 
 

2) Preocupar-se de la seva formació tècnica permanent i del coneixement de les 
normatives relacionades amb el seu treball: calendari, reglament, bases de la 
competició, etc 
 

3) Complir escrupolosament els horaris establerts per a les diferents activitats 
(partits, entrenaments, desplaçaments, etc). En cas de preveure amb antelació 
la impossibilitat d'assistir a una activitat es tractarà sempre amb la direcció 
tècnica evitant en qualsevol cas que una activitat convocada quedi sense 
atendre. 
 

4) Participar en les diferents activitats amb l'equipament adequat del club, vetllant 
perquè els seus esportistes portin també la roba indicada. 
 



 

 

5) Informar i avisar amb antelació suficient, tant a jugadors, direcció tècnica, de 
qualsevol modificació de la planificació acordada: canvis d'horari,  
Instal·lacions, compromisos esportius, etc. 
 

6) Participar, després de la convocatòria oportuna, en aquelles activitats 
organitzades pel club de forma puntual i assistir a les reunions a què siguin 
convocats. 
 

7) Emplenar aquells informes o aportar les dades que, sobre la funció que 
realitzen, els siguin sol·licitats per la direcció tècnica. 
 

8) Presentar a la direcció tècnica qualsevol iniciativa, per a ser aprovat si escau, 
que suposi desplaçament dels esportistes, lliurament d'informació escrita a 
pares o esportistes, compromisos amb possibles patrocinadors, participació en 
activitats no previstes, canvis d'horaris d'entrenaments o partits, captació de 
nous jugadors, etc. 
 

9) Tractar amb respecte als seus esportistes, atenent els seus dubtes i 
requeriments, sent en tot moment l'exemple necessari que contribueixi a la 
seva formació integral, evitant preferències i confiances excessives, sense que 
això redundi en perjudici de la companyonia que ha de caracteritzar les 
relacions esportives. 

 
10) Vetllar pel bon ús de totes les instal·lacions, espais o edificis utilitzats durant el 

desenvolupament de les activitats i cuidant que un cop finalitzada aquesta, tot 
quedi en l'estat que correspongui (materials utilitzats, dutxes i aixetes, llums, 
cistelles, portes etc ) 
 

11) Respectar tots els acords presos per la direcció tècnica o comissió.  
Informar a la direcció tècnica sobre les incidències ocorregudes en els equips 
de la seva responsabilitat. 
 

12)  Acceptar i facilitar que entrenin i puguin ser convocats els jugadors d'altres 
categories i equips del club a proposta de la direcció tècnica, en els equips que 
són responsables. 
 

13) Acordar amb la direcció tècnica la sol·licitud de jugadors d'altres categories i 
equips del club, perquè entrenin i puguin ser convocats en els equips que són 
responsables. 

 
14) Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec segons les directrius 

generals metodologia i continguts fixats per la direcció tècnica, exercint la seva 
funció amb la competència adequada. 
 



 

 

SANCIONS 
 

Aquesta propera temporada, a traves del calendari d’activitats us facilitarem els 
entrenaments i activitats de la secció. 
 
Aquestes seran definides de setembre a juny. 
 
Els monitor/es, serán sancionats per la següents situacións. 
 
1. No assistencia a l’entrenament será sancionada amb 10€. (que serán 

aumentats al suplent oportú). 
 

2. Arribar tard al entrenament será sancionat amb 5€. (que serán aumentats al 
suplent oportú).  
Exemple; els entrenaments de les 19h a pista...comencen a les 18:30 per 
canviar-se i acompanyar a la canalla als vestidors) ( i a les 18:45 
comencarem l’escalfament).  
 

3. Marxar abans de l’entrenament sense permís de coordinació, sera 
sancionat amb 5€.€. (que serán aumentats al suplent oportú)  
Exemple; els entrenaments de les 19h a pista, finalitzan a les 
20:15...acaban a les 20:30...amb la dutxa inclosa. 

 
4. Perdua de material, será sancionat amb la quantitat que correspongui la 

seva reposició. (tant a entrenaments com a partits). 
 

5. No assitencia a partits será sancionada amb 10€. (que serán aumentats al 
suplent oportú). 
 

6. La no assitencia a reunions será sancionada amb 10€ (sempre i quan hi 
hagi avis previ de minim 15 dies desde coordinació). 
 

7. La no entrega dels Mesocicles de treball, serán sancionats amb la 
congelació del sou.(fins que s’entreguin). 
Exemple; els mes d’Octubre s’entregará entre el 15 i el 30 de Setembre). 
NOTA; Aquestes fulles s’entregarán desde coordinació. 
 

8. Cap entrenador podrá dirigir la sessió d’entrenaments amb roba de carrer. 
Logicament es contará com a abssencia i li descontarem 10€ (que serán 
aumentats al suplent oportú). 
 

9. Cada jugador que perdem durant la temporada el les nostres retribucions 
disminuiran 10€, sempre desde la prespectiva de la coordinació. 
 
Logicament es contará com a abssencia i li descontarem 10€ (que serán 
aumentats al suplent oportú). 


