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Codi Ètic i de Bones Pràctiques de Convivència Esportiva del SCD Hispania 

 

Aquests principis tenen com a principals objectius donar a conèixer a les famílies les motivacions de les persones que gestionen el club i ajudar 

a la convivència esportiva i social del mateix. L’acceptació d’aquests principis per part del jugador/a i la seva família és un requisit 

indispensable per a la inscripció en el Club SCD Hispania. 

L’infant i el jove com a meta 

El sentit del SCD Hispània és la formació esportiva de l’infant a nivell cognitiu, motor, afectiu i social. 

Des de que comencen a Escoleta fins a Júnior puguin anar aprenent els valors associats a aquest esport; amistat, responsabilitat, força de 

voluntat, solidaritat, creativitat, generositat, autocontrol emocional, esperit d’iniciativa i molts de bens que ajuden a créixer per les diferents 

etapes evolutives de l’infant. Ens agradaria que de forma gradual siguin capaços de millorar dia a dia i de competir amb dignitat esportiva, amb 

independència de la categoria i, a través del compromís individual amb el grup, la disciplina, l’esforç, l’orgull de pertànyer i representar a un 

club i el respecte als membres de l’equip. 

Pertinència a un club 

Els jugadors/es, els entrenadors/es, les famílies, la junta directiva formam el Club SCD Hispània, un club de bàsquet de formació adreçat a 

infants i joves en edat escolar. En el Club conviuen, i així es fa palès en la confecció dels nostres equips, la competició i la sociabilitat de la 

pràctica esportiva, prioritzant l’educació esportiva sobre el resultat de la competició. De la mateixa manera, la pertinència a un dels equips del 

club implica la participació en els èxits de qualsevol altre, d’aquí la importància de la col·laboració de tots els estaments del club. Aspectes com 
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ara la participació en els entrenaments i/o partits amb altres equips (sempre a suggeriment de l’èquip tècnic) i l’assistència i ànim a partits 

d’especial rellevància o esdeveniments socials del club (pesentació del club, final de temporada) estan especialment recomanats. 

Esportivitat 

Les relacions amb la resta de la comunitat del bàsquet (àrbitres, equips, entrenadors, etc.) seran correctes i cordials. L’esperit de joc net ha de 

presidir el joc dels nostres equips.Tots els membres del club han de vetllar per que les actuacions individuals i l’ambient a les instal·lacions 

(pròpies i visitants) siguin sempre regits per l’esportivitat.  

Competició 

L’objectiu fonamental del Club Hispània és la formació i el desenvolupament de jugadors/es i conviu amb la legítima aspiració del club de 

competir al màxim de les capacitats de cadascun dels equips, aplicant els ensenyaments dels entrenaments, amb independència del tipus de 

competició. 

Cal saber guanyar i saber perdre amb esportivitat acceptant el resultat amb dignitat, i sabent que el més important es aprendre a competir 

lluitant, donant el millor com jugadors/es i com equip. 

Treball d’equip 

Entrendre i acceptar que treballam per aconseguir que els jugadors i jugadores del club arribin al seu màxim  rendiment, sense oblidar el primer 

principi 'l'infant i el jove com a meta'. Creim que no hi ha millora individual sense millora grupal. Per això creim en la feina d'equip apostant  

per la feina de grup i valorant i creient en cada un dels jugadors i jugadores com a importants i imprescindibles per aconseguir competir, 

respectant els ritmes i dificultats que puguin sorgir a cada jugador/jugadora o equip. 

 Acceptar el compromís entenent que no són només UN, un  compromís amb l'equip i el club. Les actuacions i decisions d'UN afecten a TOTS. 



3 
 

 

Aprenentatge  

Per l'assoliment dels objectius esportius la SCD Hispania compta amb un programa formatiu que, de forma coordinada i progressiva, avarca 

totes les categories des de l’escoleta fins a júnior. 

Compromís 

La pertinència al SCD Hispania i, per extensió, a l’equip assignat, requereix del jugador/a i la seva família, el compliment d’una sèrie de 

compromisos al llarg de la temporada. Abans de fitxar, s’haurà de valorar i meditar si l’horari dels entrenaments és compatible amb altres 

activitats, si es podrà acudir als partits. El COMPROMÍS és bàsic i de vital importància pel funcionament del grup.. 

Convivència 

El club sol·licita la col·laboració de les famílies dels jugadors/es per procurar la millor convivència esportiva i social. L'incompliment greu i/o 

reiterat de l’ideari del club i les bones pràctiques esportives, tant per part del jugador/a comde les seves famílies, podrà ocasionar la baixa del 

jugador/a del club. 
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Bones pràctiques de convivència esportiva 

1. Jugadors 

Entenem la progressió amb les diferents etapes de formació. Aquest conjunt de pràctiques avarquen d’iniciació a junior. 

 Un cop assignat a un equip, l’infant haurà d’assistir a totes les activitats esportives del mateix. En el cas que no pugui ser així caldrà 

acordar-ho amb l’entrenador i la coordinació esportiva. De la mateixa manera, també és aconsellable participar en les activitats 

esportives i socials que pugui organitzar el club. 

 El valor de la puntualitat. Els jugadors/es acudiran ja canviats a l’hora marcada d’inici de l’entrenament. La puntualitat és l’única forma 

de començar bé un treball. 

 Els entrenadors/es comunicaran als seus jugadors/es qualsevol convocatòria, invitació a participar en un campus tancat, etc. per part 

de la FBIB. 

 L’objectiu principal de cada partit, i per extensió de cada entrenament, és gaudir i progressar, jugar cada dia un millor bàsquet, deixant 

de banda el resultat del marcador. 

 Les absències s’hauran de comunicar amb antelació. Si la causa de l’absència és imprevista es comunicarà a través d’un company o 

familiar i en el proper entrenament s’hauran de donar les explicacions oportunes. 

 L’entrenador pot donar permís a faltar als entrenaments per motius d’estudi ò exàmens i altres motius inexcusables de caràcter 

personal, els quals tindran que ser degudament justificats. Per faltes justificades als entrenaments serà potestat de l’entrenador el 

comptar amb el jugador en el partit on sempre es premiarà l’assistència i l’esforç dels que assisteixen. 

 Les faltes injustificades no donen cap dret a jugar el partit de la setmana que s'ha faltat. 
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 No es pot abandonar un entrenament sense autorització, ni es pot parlar amb ningú que no sigui de l’equip, encara que pertanyi al club. 

Molt menys per telèfon. 

 No es pot beure aigua ni asseure’s durant un entrenament sense autorització de l’entrenador/a. 

 Tots els jugadors/es han de dur la seva botella d’aigua als entrenaments. 

 Quan l’entrenador/a està parlant tots els jugadors/es li han de parar atenció, sense parlar ni botar la pilota. Tots els jugadors/es han de 

reaccionar ràpidament i córrer (no caminar) quan els cridi o indiqui posicions per fer un exercici (evitant per exemple, “un darrer tir” 

abans d’atendre la cridada). 

 Les pilotes i la resta de material que no s’utilitza durant un exercici ha d’estar sempre recollit. 

 És important tenir cura del calçat i portar-lo ben cordat durant els entrenaments. Sempre s’ha d’anar als entrenaments amb la roba 

adequada. 

 Els vestidors a partir de la categoria premini són d’accés exclusiu dels jugadors/es i entrenadors/es, llevat que l’entrenador/a indiqui el 

contrari. 

 L’assistència passiva als entrenaments o la falta d’assistència als mateixos pot dur la pèrdua de minuts de joc en els partits. 

 Als partits s’ha de dur tot l’equipament oficial del club.  

 No es pot jugar (ni entrenar) amb cap tipus de joia (arracades, polseres, diademes, rellotges, etc.). 

 L’escalfament el comença tothom a l’hora i tothom participa de tots els exercicis que indiqui l’equip tècnic. 
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 La senyalització de faltes tècniques se considera que perjudica a l’equip i es deu a un acte de conducta antiesportiva. Si la FBIB 

sanciona econòmicament a un jugador/a, l’assumirà el jugador/a i, se li podrà cobrar a través del rebut de la quota. 

 Els jugadors/es de la banqueta durant un partit han de mantenir la correcció i parar atenció i interès pel joc dels seus companys. Està 

estrictament prohibit adreçar-se a ningú del públic ni als àrbitres. 

 Durant un partit, inclòs l’escalfament i els descansos, només podran estar a la banqueta els jugadors/es i l’equip tècnic. Si és 

necessària la presència d’algun familiar per lesió o per qualsevol altra causa, l’entrenador/a l’avisarà.  

 Des de que l’entrenador/a reuneix a l’equip per començar l’escalfament fins que es surt del vestidor després del partit, no es poden 

mantenir converses amb persones alienes a l’equip. En el cas de familiars, amics o coneguts les salutacions han de ser educades però 

breus. 

 Després dels partits és obligatòri dutxar-se( des de Benjamins),sempre que les instalacions esportives reuneixin les condicions 

higièniques necessaries. En cas contrari, s'haurà de comunicar a l'entrenador/a els motius. 

2. Entrenadors 

 L’entrenador/a és el representant del club davant els components de l’equip i, per extensió, el responsable del compliment dels principis 

i bones pràctiques del club. 

 L’entrenador/a forma part d’un club, d’un projecte esportiu comú enfocat a la millora del jugador/a. S’ha d’abandonar la idea de “el meu 

equip, els meus jugadors/es”.Entrenam jugadors/es que formen part d’equips. 
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 L’entrenador/a ha de recordar que els jugadors/es són la raó per la qual entrenam. L’entrenador/a ha de donar llibertat a les capacitats i 

iniciatives dels jugadors/es, donar ales a la qualitat, fomentar la presa de decisions, crear jugadors/es valents, i ha d’apostar per la 

progressió de demà. 

 Els entrenadors programaran la temporada de conformitat amb les directrius establertes per la Coordinació Esportiva, respectant les 

necessitats i etapes del desenvolupament del jugador, sense anteposar la victòria a la seva salut i seguretat. 

 Els entrenadors no suspendran ni modificaran els horaris d’entrenament o de partits sense l’autorització de la Coordinació Esportiva. En 

el cas de produir-se la suspensió o modificació, l’entrenador tindrà que comunicar-la a tots els afectats. 

 Evitar situacions d’exclusió, menyspreu, allunyament d’algun jugador, intentant per tots els mitjans introduir a tots els jugadors/es en la 

dinàmica del grup. 

 Preparar el material i la pista abans que arribin els jugadors/es per minimitzar la pèrdua de temps. 

 Començar l’entrenament a l’hora en punt, avesant als jugadors/es a que no es pot arribar tard. 

 No deixar als jugadors/es fins que els pares/mares els recullin (fins a infantils). Si tarden, cridar-los per telèfon. 

 Dur un quadern d’entrenaments, així com un control d’assistències dels jugadors/es. Quan falti un jugador/a i no es sàpiga el motiu, 

s’haurà d’avisar als pares/mares. 

 Facilitar, en la mesura del possible, que jugadors/es del propi equip puguin ser convocats en equips de categories superiors, sempre 

per suggeriment de la direcció tècnica. 

 Preveure la necessitat de convocar a jugadors/es d’altres categories i equips, comunicant-ho a la direcció tècnica. 
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 S’ha de tenir la màxima cura de les instal·lacions i del material del club. 

 Adequar el nivell d’exigència al potencial i aptituds de cada jugador, aprofitant al màxim el que cada jugador/a pot oferir al seu equip. 

 Atendre als pares/mares amb amabilitat i consideració, sense que això interfereixi en el desenvolupament normal dels entrenaments i 

partits. 

 El temps de joc als partits ha de ser coherent tant amb l’actitud i la qualitat del treball dels jugadors en els entrenaments, com amb 

l’edat dels mateixos o el tipus de competició. 

 Durant l’entrenament és fa necessari tenir cura del grup i la máxima atenció al mateix. Està prohibit parlar per teléfono móvil o estar 

pendent del mateix. 

 L’incumpliment greu o reiterat dels principis i bones practiques podrá ocasionar  la baixa de l’entrenador/a del club. 

3. Pares i Mares 

El paper dels pares i de les mares en el SCD Hispania és fonamental per a la convivència i l’adequada educació i progressió esportiva dels 

jugadors/es. Sense la col·laboració de les famílies no seria possible desenvolupar el projecte del Club. Així i tot pregam que seguiu les 

següents indicacions: 

 Assumiu el rol del vostre fill/a dins del seu equip, sense entrar en crítiques a l’entrenador/a i sense desmerèixer als altres jugadors/es. 

En la majoria d’ocasions (el cos tècnic també es pot equivocar) els minuts jugats es corresponen amb la forma en què s’ha entrenat. 

Sempre s’intenta que la recompensa sigui proporcional a l’actitud i el treball en els entrenaments. 
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 Valorau l’esforç i la progressió del vostre fill/ a amb independència dels punts anotats o dels resultats de l’equip. El bàsquet és un esport 

de recompenses i progressos diaris. Evitau “entrenar el partit a casa”. 

 Fomentau la responsabilitat a través de la compatibilitat dels estudis i l’esport. El Club sap el lloc que ocupa el bàsquet: tot és una 

qüestió de disciplina i d'organització. 

 Orientau al vostre fill/a a millorar dia a dia en relació a ell/a mateix/a, sense comparar-se amb els altres: que gaudeixi jugant i 

progressant. Recordau que el bàsquet és un joc d’equip i que per tant resulta cabdal fomentar el concepte de grup i el compromís cap 

els companys d’equip. 

 Recordau que l’equip ja té un entrenador/a. Evitau els conflictes d’interessos als vostres fills i filles: a qui faig cas, a mon pare o a 

l’entrenador/a? 

 Respectau les decisions de l’entrenador/a del vostre fill/a. 

 En els partits, per favor, manteniu una actitud esportiva cap a tots els participants: àrbitres, cos tècnic, jugadors/es, afició i equip 

contrari. Sigueu un exemple pels vostres fills i filles, assimilant els revessos competitius com a part del joc, de la mateixa manera que 

ho són els “errors” dels entrenadors/es, jugadors/es i àrbitres. 

 Compreneu les seves limitacions i valora la seva dedicació, l’esforç i la seva actitud positiva, més que el que pugui aconseguir.  

 Mostrau optimisme respecte al seu aprenentatge. Demostrau que vos importa més que es diverteixi que els resultats. Acceptau els 

triomfs i les derrotes sense pressionar-los per obtenir bons resultats. Que sempre senti el vostre recolzament, sobre tot en els pitjors 

moments. 
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 Si voleu comentar algun tema esportiu teniu dues vies: l’entrenador/a i/o el coordinador/a esportiu. No deixeu de parlar amb ells!. 

Qualsevol dubte xerrat a temps evita problemes posteriors.  

 Recordau que la inscripció al Club SCD Hispania és voluntària i comporta l’acceptació i coneixement de les bones pràctiques del club. 

 Procurau que el vostre fill/a assisteixi a tots els entrenaments i partits, així com a les activitats socials del club. Si no hi podeu anar 

avisau amb temps. 

 Els vestidors són dels jugadors/es. Respectau la intimitat de l’equip. 

 Procurau no interrompre els entrenaments. En els partits, no parleu amb els jugadors ni amb el cos tècnic. 

 Procurau assistir a les reunions de les activitats del club i respectar els terminis d’inscripció per millorar la seva organització. 

 El club pressuposta econòmicament i esportivament la temporada en funció del nombre de jugadors/es inscrits. Les baixes influeixen 
directament en la viabilitat del club. Per tant, el jugador/a i la seva família es comprometen a l’abonament del 100% de l’import de la 
temporada. 

 

Sobre tot, ajudau-nos amb els suggeriments per millorar el funcionament del club. En cas de produir-se algun comportament en 

desacord amb les indicacions anteriors, el Club SCD Hispania procurarà reorientar el mateix, a través de reflexions i reunions, però si 

el comportament segueix, el club sol·licitarà la baixa del jugador/a. 
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4. Sancions 

Hi ha tot un conjunt de conductes que no faciliten la convivència esportiva entre els membres d’un club i també amb la resta de persones que 

ens relacionam, altres equips, àrbits i públic en general. Alguns d’ells són: 

 Incórrer en una falta de respecte als companys, a un membre del cos tècnic o a qualsevol membre del club. 

 Una mala contesta, un mal gest, una plantada, ... una falta de consideració, per part d’un jugador/a a un àrbitre, entrenador/a o 

jugador/a,públic 

 Intent d’agressió a un membre del club 

Tots aquests comportaments es farà el possible per aclarir, reparar el dany o el malentès, entre les persones implicades per que no tornin a 

passar. Si les persones es neguen a la conciliació, a la convivència, es convidarà que abandonin el club. 

 Agredir físicament a qualsevol membre del club (per part de qualsevol membre del club) suposa ser donat de baixa del club. 

 Els desperfectes causats a les instal·lacions i/o al material del club, s’hauràn de reembossar per part del/s causant/s i es podran 

incloure en el rebut de la quota. 

 Si la FBIB sanciona econòmicament al club pel comportament del públic durant un partit, la sanció serà repercutida als responsables i 

podrà ser inclosa a la quota. No assumir aquesta circumstància produirà baixa al club. 

 Si la FBIB sanciona econòmicament a un membre del club, la sanció podrà serà repercutida al sancionat/da i podrà ser inclosa a la 

quota. No assumir aquesta circumstància produirà baixa al club. 


