REGLAMENT ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL
Article 1.- MISSIÓ I OBJECTIUS
D’acord amb l’article 2 dels Estatuts Socials, el Club té com a objecte social principal facilitar la pràctica
de l’esport del tennis i promoure el desenvolupament d’aquesta modalitat esportiva, amb especial
dedicació a la formació.
L’Escola de Tennis i Pàdel Infantil i Juvenil (en endavant, l’Escola) és l’instrument principal per
materialitzar la referida missió de formació i té com a objectius principals els següents:
1.

2.
3.
4.

L’ensenyament tècnic del tennis i del pàdel de la forma més adequada, d’acord amb les
demandes i les habilitats de cada alumne, i el desenvolupament de la condició física per a la
pràctica d’aquest esport.
La transmissió dels valors associats a l’esport i, particularment, al tennis: esportivitat,
integració, confiança, esforç, companyia, responsabilitat, superació, constància, coratge, etc.
La formació i la sensibilització respecte dels positius efectes de la pràctica esportiva.
L’abastiment dels equips del Club amb jugadors formats a l’Escola.

Article 2.- DESTINATARIS
L’Escola es dirigeix fonamentalment als socis del Club. Atès el compromís d’aquest amb el foment i la
difusió de la pràctica del tennis o del pàdel, també es dirigeix a persones no sòcies.
Les persones no sòcies acompanyants dels alumnes tenen dret a l’entrada en el recinte del Club però
sense opció al gaudiment de cap instal·lació esportiva i només durant el temps de durada de la pràctica
esportiva de l’alumne.
Article 3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I PROFESSORAT
La Junta Directiva designarà els responsables de l’Escola i determinarà els principis generals d’actuació
d’acord amb la missió i els objectius establerts en aquest reglament.
Els responsables de l’Escola tenen com a funcions principals les següents:
a) Organitzar el funcionament de l’Escola.
b) Dirigir els entrenadors i avaluar-los periòdicament.
c) Traslladar a la Junta Directiva propostes de millora.
L’Escola comptarà amb els entrenadors necessaris per assolir satisfactòriament la seva missió i objectius.
Tots els professors seguiran una metodologia de treball i d’ensenyament unitària i coordinada, d’acord
amb el programa establert i les indicacions dels responsables de l’Escola, a fi de garantir el correcte i
continuat aprenentatge dels alumnes.
Article 4.- NIVELLS D’APRENENTATGE I AGRUPACIONS D’ALUMNES
L’activitat de l’Escola es desenvoluparà a través de diferents nivells en funció de l’edat, la preparació
tècnica i els requeriments dels alumnes.
La inscripció d’alumnes als nivells de competició requerirà en tot cas que els interessats disposin d’un
nivell de joc adequat segons els paràmetres tècnics establerts per la direcció tècnica de l’Escola.
Dins de cada nivell, els alumnes s’agruparan valorant-se la seva qualificació tècnica, interès i edat. Els
grups d’alumnes seran flexibles i podran ser modificats si fos convenient per aconseguir l’òptim
aprenentatge. Això no obstant, s’evitarà efectuar intercanvis ocasionals i no programats, derivats de la
inassistència d’alumnes a les classes.
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Article 5.- CALENDARI I HORARIS DEL CURS ESPORTIU
El curs esportiu de l’Escola s’iniciarà el mes de setembre de cada any i finalitzarà el mes de juny de l’any
següent, i es desenvoluparà entre les dates i en els horaris establerts per la Junta Directiva i comunicats
prèviament.
Les classes de tennis i pàdel en pista anul·lades per causes climatològiques no són recuperables.
Article 6.- PROGRAMA D’APRENENTATGE
Es desenvoluparà un programa d’aprenentatge al llarg del curs esportiu, distribuït en períodes en
cadascun dels quals les classes es concentraran en la millora de diferents aspectes concrets del tennis o
del pàdel segons correspongui.
El programa de tennis inclourà una preparació física dels alumnes orientada al tennis, el grau
d’especificitat de la qual variarà en funció dels diferents nivells.
En els nivells de competició la formació inclourà els aspectes tàctics i estratègics del joc.
Article 7.- CONDUCTA
La inscripció a l’Escola comporta, l’obligació de respectar les normes del Club (contingudes, bàsicament
en el reglament de règim interior), de mantenir un comportament i una conducta correctes, d’acord
amb la respectiva edat dels alumnes, i de respectar sempre les normes i les pautes establertes pels
entrenadors.
Els pares i mares dels alumnes (en endavant els pares d’alumnes) seran informats de les possibles
actituds deficients i/o actes d’aquells que no s’ajustin a allò establert en el paràgraf anterior.
Article 8.- EQUIPACIÓ
La participació a les classes de l’Escola requereix vestir-se amb la indumentària pròpia i comunament
acceptada per a la pràctica del tennis i del pàdel, és a dir: calçat esportiu adient i mitjons, pantalons o
faldilles d’esport, polo o samarreta d’entrenament i/o xandall. S’utilitzarà l’equipament oficial del Club.
No s’utilitzarà equipament propi de la pràctica d’altres esports que s’allunyi d’aquell criteri, ni tampoc
d’altres escoles, clubs o campionats.
Els alumnes de l’Escola que participin en els campionats per equips o individuals hauran de fer-ho amb
l’equipament oficial del Club.
Article 9.- SEGUIMENT
L’Escola efectuarà un seguiment de l’assistència dels alumnes a les classes, tant de tennis i pàdel com de
preparació física, del qual els respectius pares en tindran coneixement.
En la mesura que sigui possible, en el desenvolupament del programa general dels nivells més avançats
es prestarà una atenció personalitzada a aquells aspectes concrets en els que cada alumne pugui
precisar un major suport.
Per a cada alumne i durant els períodes compresos entre gener/febrer i juny de cada curs s’entregaran
dues avaluacions als pares de cada alumne de l’escola. Una primera prea valuació i una definitiva a la
finalització del curs.
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Article 10.- PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL EN TORNEIGS
El Club oferirà als alumnes de tennis que desitgin participar en competicions a títol individual, la
possibilitat d’inscriure’ls directament en la sèrie de tornejos anomenats “PERE MASIP” que reforcin o
completin la seva formació tennística. En aquest cas, els alumnes hauran d’abonar els drets d’inscripció
establerts pel club o l’entitat organitzadora del torneig corresponent.
Els entrenadors efectuaran un seguiment presencial de la participació a títol individual dels alumnes en
els torneigs en els que l’Escola els hagués inscrit des de les rondes semifinals i final del torneig. Els
acompanyaments als tornejos proposats per l’Escola estan inclosos al preu de l’Escola.
Per a la resta de competicions, sempre que sigui possible i abonant el preu establert en cada cas, es
posarà a disposició dels alumnes interessats un acompanyament personal d’entrenador en qualsevol
partit de torneig que disputin. El preu variarà en funció del número de dies i distància a recórrer per
assistir al alumne/jugador.
Article 11.- PARTICIPACIÓ EN ELS EQUIPS OFICIALS DEL CLUB
Un dels objectius de l’Escola és abastir els equips oficials infantils i juvenils del Club.
La formació dels equips i la designació dels jugadors que hi hagin de participar correspondrà als
responsables de l’Escola.
En tot cas es tindran en compte les consideracions següents:
1.

Tindran preferència per formar part dels equips els jugadors que efectuïn el seu entrenament a
l’Escola, llevat que altres jugadors socis del Club posseeixen un nivell superior a criteri de la
direcció tècnica de l’Escola.

2.

Amb la finalitat que puguin jugar partits la major part d’alumnes de l’Escola, l’equip del Club es
formarà, per a cada eliminatòria o enfrontament, en funció del nivell dels components de
l’equip contrari. Tot i això per l’elaboració dels equips es tindrà en compte entre d’altres factors
i per aquest ordre:





Resultat del campionat social de les categories corresponents.
Actitud de l’alumne en l’escola
Estat de forma de cada jugador en el moment de la selecció
Qualsevol altre consideració tècnica degudament justificada.

3.

Els candidats a formar part dels equips hauran de participar en el campionat social del Club en
la/es seva/es categoria/es. Es aquesta una condició indispensable per poder formar part dels
equips del Club.

4.

La representació dels equips oficials del Club comporta els deures següents:
a)Participar sempre en les convocatòries dels diferents equips, corresponents a la seva
categoria, efectuades per la direcció tècnica de l’Escola, llevat causa justificada que ho
impedeixi.
b)Mantenir sempre un comportament correcte i esportiu d’acord amb l’edat pròpia de cada
jugador.
c)Seguir les pautes i les indicacions del capità de l’equip, que serà sempre un entrenador de
l’Escola o el responsable d’aquesta.
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d)Utilitzar l’equipament oficial del Club en els partits en què es participi. En cas que aquest
deure col·lisioni amb obligacions de l’alumne respecte a alguna marca esportiva, aquest portarà
en tot cas l’escut del Club a l’equipament d’aquella marca utilitzada.
e)Viatjar amb la resta de l’equip i en cas de haver de pernoctar, fer-ho en el mateix hotel que la
resta de membres tècnics i jugadors.

Article 12.- COMUNICACIÓ AMB ELS PARES D’ALUMNES
Els pares dels alumnes es podran dirigir directament als responsables tècnics de l’escola per comentar
totes aquelles qüestions que considerin convenients referides al desenvolupament de les classes o
relacionades amb aquestes.
Allò no obstant, evitaran fer-ho sempre que aquell es trobi impartint classes a l’Escola i s’abstindran
també d’efectuar altres accions que poguessin afectar l’òptim aprofitament de les classes per part dels
alumnes.
Amb la finalitat de facilitar la comunicació amb els pares dels alumnes, els responsables de l’Escola
establirà una franja horària a concretar entre ambdues parts , per atendre les qüestions que aquells
desitgin exposar-li. Les hores establertes per tractar temes es comunicaran a l’inici del curs.
Article 13.- COMISSIÓ DE PARES I MARES DE L’ESCOLA
Es podrà crear la “Comissió de pares i mares de l’Escola” per realitzar un seguiment del funcionament
de la mateixa i efectuar propostes per a la seva millora continuada.
La comissió estarà integrada pels membres següents:
1.

2.
3.

Una representació de pares i mares d’alumnes de l’Escola, designats per la Junta Directiva
entre les persones que tinguin interès en participar-hi i que reuneixin els requisits següents: a)
ser la persona interessada sòcia del Club; b) ser el fill o filla de la mateixa alumne de l’Escola i
soci/sòcia del Club.
Una representació de la Junta Directiva del Club.
Els responsables de l’Escola.

La comissió es dotarà de les normes de funcionament intern que consideri oportunes.
Article 14.- QUOTES
Els alumnes de l’Escola abonaran les quotes corresponents aprovades per la Junta Directiva del Club, i
comunicades amb anterioritat a l’inici de cada curs.
DISPOSICIÓ FINAL
La inscripció a l’Escola comporta l’acceptació implícita d’aquest Reglament per part dels alumnes i llurs
pares.

