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I) DEFINICIÓ I FINALITAT DEL CODI ÈTIC 
 

Què és? 

El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el club, i 
estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions per a que la conducta de tots els seus 
membres respongui a aquests fonaments ètics. 

Per a què serveix? 

La finalitat del Codi Ètic és promoure i garantir de manera eficaç la pràctica ètica de tots 
els seus membres, d’acord amb els principis d’actuació del club.  

Des d'aquesta perspectiva, el codi pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres 
del club (esportistes, entrenadors/es, pares/mares, òrgan directiu, empleats/des, 
col·laboradors/es i tot el col·lectiu de socis/sòcies) per a la reflexió i l'orientació ètica en 
tots els àmbits: entrenament i competició esportiva, convivència i treball d'equip, 
comportament de l'afició, i gestió en el camp de l'esport. 

Per què és necessari? 

Les institucions públiques, esportives i socials, experts/es en educació  i progenitors/es 
expressen cada vegada més la necessitat d'assegurar un entorn esportiu ètic, que previngui 
conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària. 

Per tal de contribuir-hi, el club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que 
posseeix l'esport. La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, 
que consolidin en la infància i adolescència actituds essencials per al seu creixement 
personal i integral, i els capacitin com a ciutadans/anes responsables i solidaris. 

 

Com s’ha elaborat? 

Per a la definició del codi ètic el club ha seguit el procediment Sports Ethic Seal (SES), 
Segell de Garantia Ètica per a Entitats Esportives dedicades a la Formació Infantil i Juvenil. 

Com a entitat reconeguda amb la distinció SES, el codi s'ha basat en les principals premisses 
i recomanacions establertes per diferents organismes esportius i educatius, de referència 
en l'àmbit internacional, estatal i autonòmic1. Així mateix, ha seguit la metodologia SES per 
adaptar i implementar el codi ètic de la forma més eficaç possible entre tots els seus 
membres i àmbits de servei. 

                                                            
1 Entre d’altres, mencionar: UNESCO, COI, FIFA, Consejo Europeo, Consejo Superior de Deportes 
de España, Federació Catalana de Bàsquet, Federació Catalana de Fútbol. 
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II) PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

El Club Esportiu Vila Olímpica té com a finalitat primordial la formació esportiva de nens, 
nenes i joves, mitjançant la qual contribueix al seu desenvolupament integral com a 
persones, fomentant valors i actituds orientats a la responsabilitat, la solidaritat i la 
convivència en societat. 

 

És per això que el club es compromet a transmetre i fomentar els següents valors esportius 
2: 

 El respecte per a tots els que fan possible la pràctica esportiva: els companys/es, 
entrenadors/es, equip rival, àrbitres, afició; pares/mares, empleats/ades, 
col·laboradors/es i directiva del club. 

 L'esforç personal i el treball en equip. 

 El joc net i l'acceptació de les normes que regeixen la pràctica esportiva. 

 

Per a això, el club treballarà per: 

- Donar a conèixer el codi ètic entre els seus esportistes, entrenadors/es, socis/sòcies, 
col·laboradors/es, personal i entorn socio-esportiu. 

- Donar-li l'atenció i dedicació necessària al seu programa formatiu a l'educació en 
valors, per promoure entre els/les esportistes una actitud i comportament ètics. 

- Disposar les mesures necessàries per possibilitar i fomentar l'actuació ètica entre 
tots els seus membres, i actuar de forma eficaç, amb rigor i sense excepció, davant 
casos que transgredeixin seriosament el codi ètic. 

- Promoure els valors ètics en l'esport, en tots els seus àmbits de servei i a través 
d'accions conjuntes amb altres clubs o entitats socials.  

                                                            
2  L'enunciat pren com a referència els valors recollits per la CEAPA, Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de alumnos. 
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III) CODI ÈTIC     

 

Dels/de les esportistes 

 

1. Fes de cada trobada esportiva un moment especial per compartir i gaudir amb 
els altres  

Reconeix a l'equip rival i a l'àrbitre/a el seu esforç i l'oportunitat que et donen de 
competir, sortint al costat d'ells/elles al terreny de joc.  

Abans i després de cada trobada, saluda a cadascun/a i al públic, són les persones 
que fan possible que gaudeixis del joc. 

2. Juga sempre d’acord amb les regles.  

Evita les trampes o les accions incorrectes. 

3. Respecta en tot moment a l'àrbitre/a i als/les oponents.  

No protestis, t'enfrontis o menyspreïs, amb gestos o paraules, a cap contrari o a 
l'àrbitre/a, per cap de les seves accions o decisions. 

4. Juga per al teu equip i sigues bon/a company/a.  

Col·labora amb el cos tècnic i els companys/es en el que calgui, donant sempre el 
millor de tu en benefici del club. 

5. Sigues esportiu/iva i solidari/ària amb l'oponent.  

Si en una jugada, ocasiones algun dany a un jugador/a, apropa-t’hi per interessar-
te pel seu estat, així com per ajudar-lo a aixecar-se, si es troba en condicions de 
fer-ho i accepta la nostra ajuda. 

6. Sigues sincer/a amb tu mateix i amb l'equip.  

Davant qualsevol limitació, lesió o situació que t'impedeixi estar en plenes 
condicions, comuníca-la de seguida i confia en el teu entrenador/a que, sens dubte, 
t'ajudarà. 

7. Sigui quin sigui el resultat, accepta’l amb esportivitat 

8. Representa al teu club i l'esport que practiques amb la teva bona conducta en 
qualsevol acte en el qual participis. 
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Del cos tècnic 

 

1. Fomenta la formació integral del jugador/a. 

Concedeix importància tant a les competències tècniques, com a les socials i ètiques, 
respectant cadascuna de les etapes d'aprenentatge de la persona. 
 

2. Dóna la mateixa importància a la formació que al rendiment esportiu. 

Garanteix que tots els jugadors/es tinguin l'oportunitat de millorar participant en 
la competició. 

 

3. Incentiva i corregeix als jugadors/es a través d'una comunicació constructiva i 
respectuosa, evitant les comparacions, el descoratjament i la minusvaloració 
dels/de les esportistes. 

 

4. No forcis, pressionis o obliguis a participar a cap jugador/a que no estigui en 
òptimes condicions per fer-ho. Garanteix el benestar dels/de les esportistes i 
promou hàbits saludables. 

 

5. Observa el protocol de conducta en totes les trobades esportives: saluda a 
l'àrbitre/a i entrenador/a de l'equip rival, abans i després de la trobada; 
mantingues la serenitat i les maneres en tot moment, davant els teus jugadors/es, 
l'equip rival, l'àrbitre/a i l'afició. 

 

6. Fomenta el diàleg amb els jugadors/es per compartir els objectius formatius i 
valorar el seu procés, i possibilita que els pares/mares estiguin informats. 
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Dels pares/les mares 

 

1. Facilita en la mesura que sigui possible la pràctica esportiva del teu fill/a, sense 
obligar-lo o pressionar-lo per aconseguir un major rendiment. L'esport és un dret, 
no una obligació i, com a tal, l’ha de triar lliurement la persona. Ajuda’l/-la a 
gaudir de l'esport. 

 

2. Reforça la importància dels valors en l'esport (respecte, esforç i treball en equip, 
compliment de les regles) i el respecte al codi ètic, com a part fonamental de la 
formació integral de l'esportista.  

 

3. Col·labora amb la labor dels entrenadors/es del teu fill/a. No tendeixis a 
substituir-lo; acudeix al coordinador/a per abordar qualsevol assumpte relacionat 
amb la situació del teu fill/a, respectant els procediments establerts pel club. 

 

4. Fomenta la companyonia en l'equip, entre els jugadors/es i les famílies. 

 

5. Anima amb respecte i esportivitat en qualsevol acte del club:  

- sense emetre crítiques despectives o insults als/a les esportistes, entrenadors/es, 
àrbitres o l'afició de l'equip rival;  

- aplaudint les bones accions, encara que siguin de l'equip rival;  

- celebrant els punts del teu equip, sense humiliar o menysprear a l'equip rival. 

 

6. Recolza en la promoció d'una afició esportiva i en la prevenció de la violència 
a les graderies. 

  



Club Esportiu Vila Olímpica – Codi Ètic 
9/9 

 

De l’òrgan directiu del club 

 

1. Oferir al cos tècnic els recursos i formació necessària per incorporar en el seu 
treball totes les mesures i valors que comporta la implantació d'aquest codi ètic. 
 
 

2. Mostrar i difondre públicament el compromís del club per l'educació en valors, 
fent partícips a totes les persones relacionades amb aquest. 

 

3. Promoure activitats extraordinàries en les quals es difongui, potenciï i promocioni 
el present codi ètic, o algun aspecte que guardi relació amb el mateix. 

 

4. Implementar, potenciar i vetllar pel compliment d'un sistema de control intern de 
qualitat, que inclogui totes les accions i pautes d'actuació que es recullen en el Codi 
Ètic del club. 

 
 
 
 
 
 
 
 


