
 
 

 

ILMO. CONCELLO DE VERÍN 
Cencellería de Deportes 

 

ESCOLAS DEPORTIVAS DE FUTBOL 
 
 

VALORES E NORMAS DAS ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE VERÍN 

Mod.: EDCV-2014-0003-gl 

 
Estas normas que tes nas túas mans son unha relación de consellos, reflexións e nalgúns casos 
prohibicións puntuais que teñen por obxecto cumprir un código de conduta, para que todos os compoñentes 
das Escolas Deportivas de Futbol Concello de Verín marquemos un estilo propio de comportamento. Que 
sexa un instrumento capaz de articular os dereitos e obrigas de todos ante ti mesmo e ante todos os 
compoñentes da escola. 

 
Pertences a unha Escola onde a nosa máxima ilusión é crecer día a día e pretendemos que ti sexas o 
protagonista dos éxitos conseguidos, por iso, contamos coa túa boa disposición e vontade para cumprir con 
estas normas. 

 
A historia dunha Escola créana as persoas que forman ou formaron parte dela, e ti nestes momentos 
empezas a ser protagonista da súa historia. 

 
Respecta e ama o teu equipo. A túa formación deportiva débesllela aos teus técnicos, coopera con todos os 
compoñentes da Escola (técnicos, monitores, coordinadores, empregados, directivos, etc). Valora o que fan 
os demais por axudarte e ten sempre en conta que o obxectivo principal de todos é o de axudarte por iso, se 
necesitas axuda nalgún momento, pídea. 

 
VALORES E NORMAS A TRANSMITIR OS ALUMNOS DESTA ESCOLA 

 
–  O principal que se pretende é o desfrute deste deporte, creando un clima de convivencia e integración do 
alumno. 
–  O que o alumno saiba en todo momento da valoración da práctica deportiva como alternativa de saúde, 
divertimento e felicidade. 
–  Que saiba aceptar as regras de xogo e a normativa. 
–  Que saiba en todo momento a relativización da importancia dos resultados deportivos, a vitoria ou a 
derrota débense atribuír ao esforzo persoal e colectivo. 
– A comprensión ante as equivocacións que se cometan por compañeiros, adestradores, técnicos e 
árbitros. 

 
VALORES DO ALUMNO 

 
O valor do alumno será sempre a súa nobreza, deportividade espírito de loita e sacrificio, participación, 
compañeirismo, tolerancia, comprensión, aceptación das situacións deportivas e sobre todo O RESPECTO 
PROPIO E CARA AOS DEMAS. 

 
OBRIGAS DOS ALUMNOS 

 
Todos os nenos que queiran pertencer á escola de fútbol terán que cumprir uns requisitos: 
–  Respectar os monitores (que a escola designe). 
–  Respectar os compañeiros tanto do seu equipo coma dos contrarios. 
–  Respectar as instalacións deportivas tanto as propias coma as de fóra. 
–  Respectar e coidar o material de adestramento. 
–  Vestir coa roupa da escola, chándal, plumas, mochila.....aos partidos tanto aos de casa coma nos 
desprazamentos. 
–  Manter o compromiso coa escola durante o tempo que dure a competición (ata o 1 de xullo da tempada 
pola que se asina). 
– Adestrar os días e horas que estableza a escola. 
– Asistir aos adestramentos coa roupa requirida polo adestrador/é. 
– Todos os alumnos por pertencer á escola teñen dereito a adestrar e utilizar as instalacións da escola 
seguindo as directrices do corpo técnico (adestradores, monitores e/ou coordinadores,… etc). 
– A escola terá diferentes equipos inscritos nas competicións nacionais, autonómicas, provinciais, etc., o 
adestrador/é e o corpo técnico da escola seleccionará aos alumnos/ás-xogadores que consideren os que 
mellor poden representar á escola nas devanditas competicións. Isto debe ser un estímulo para todos os 
alumnos porque co adestramento continuado e o esforzo persoal en calquera momento poden formar parte 
desa selección. 



– A Federación Galega de Fútbol, permite só un número limitado de fichas federativas por equipo 
(dependendo da súa categoría), o corpo técnico da Escola decidirá os alumnos/ás-xogadores que obterán 
ficha federativa. 
–  Só os adestradores de cada equipo decidirán por medio de convocatorias semanais que xogadores 
competirán cada fin de semana (só aqueles que teñan ficha federativa). 

 
NORMAS PARA OS PAIS 

 
Os pais dos nenos que queiran pertencer á escola deberán cumprir os seguintes requisitos: 
– Asumir as decisións dos adestradores, monitores e/ou coordinadores que afecten ao equipo do seu fillo. 
–  Levar os seus fillos puntualmente aos adestramentos partidos programados pola coordinación da escola. 
–  Respectar as indicacións e decisións dos adestradores en adestramentos e partidos. 
– Animar, axudar e colaborar en todo aquilo que favoreza a boa marcha das escolas xa que son unha parte 
importante e necesaria para o bo funcionamento do fútbol. 
– Absterse de utilizar un vocabulario basto, ou ter actitudes pouco correctas cos árbitros, adestradores e 
xogadores propios e contrarios, pais de ambos os dous equipos, tanto en partidos coma en adestramentos, 
en calquera lugar onde estean a representar as escolas. 
–  Facilitasen e apoiasen o labor dos adestradores e delegados do equipo, xa que de todos é sabido a súa 
dedicación e desinterese en tan complicada e difícil tarefa. 
–  Evitar comentarios técnico-tácticos aos adestradores e xogadores, tanto en partidos coma en 
adestramentos podendo sempre animar e aplaudir calquera actuación. 
–  Nos adestramentos e partidos a responsabilidade máxima recae sobre o adestrador/é de cada equipo. 
Vós, familiares e amigos debeis evitar estar dentro dos campos durante os adestramentos, así como preto 
dos bancos nos partidos. 
–  IMPORTANTE: Se algún neno se lesiona nos adestramentos, antes de acudir ao Centro Hospitalario, 
Fisioterapeuta,...etc., terá que comunicalo primeiramente ao Coordinador da Escola. 

 
Pai, Nai ou Titor/a dos menores de idade 

 
Nome e Apelidos Documento de Identidade 

 

 
 

Actuando como: Pai ou Nai Titor / a 
 

 
Datos do Deportista 

 
Nome e Apelidos Documento de Identidade 

 

 
 
 

ASINO  a  presente  para  mostrar  a  miña  conformidade  coas  normas  que  se  expresan  en  este 
documento. 

 
En Verín, a de de 202 

Sinatura do Pai/Nai ou Titor/a dos menores de idade 
ou do Deportista maior de idade 


