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Amb la col·laboració de:

L’esport:
Una activitat transformadora
L’esport té un gran poder transformador i ha tingut un paper molt important al llarg
de la història. La pràctica esportiva, ben dirigida, afavoreix la salut i el benestar.
L’esport, pel seu caràcter educatiu i el seu poder per influir la societat, és una eina
molt potent per enfortir els vincles i promoure el desenvolupament sostenible, la
convivència social i, en definitiva, per contribuir a construir una societat més justa.
La campanya Esport D Risc vol conscienciar els infants d’educació primària i
educació secundària de la importància dels valors de la diversitat, el respecte, la
igualtat, la solidaritat i la confiança dins de l’esport.
Per fer-ho volem mostrar les històries d’èxit i superació de la Lakshmi, en Nagesh,
en Prashant, la Supritha i la Thanuja, cinc esportistes de l’Índia.

DIVERSITAT
L’esport és una eina molt important per vèncer la discriminació. La pràctica esportiva té
un gran poder integrador i moltes possibilitats per ajustar-se a les necessitats de tothom.
Quan compartim un fi comú, les diferències es dilueixen. L’esport facilita la integració
de persones en situacions complicades o que tenen dificultats de relació social o amb
diversitat funcional. Suposa una eina per afavorir la participació de tots i totes.
□□ L’esport és universal: tothom hi tenim cabuda, independentment dels nostres orígens,
cultura, creences o altres característiques personals. Cal que ens centrem en la
pràctica esportiva adreçada a tothom.
□□ Practicar l’esport amb un sentit integrador, i practicant-lo amb persones que sentim
diferents de nosaltres ens farà aprendre, créixer, respectar-nos, sentir empatia i
solidaritat i enriquirà la nostra experiència.

La meva estratègia de joc
“ és
diferent de la resta de

persones. Però compartim
els diversos punts de vista
i arribem a un consens.
D’aquesta manera obtenim bons
resultats i treballem en equip i
des de la diversitat.” Lakshmi

Esports d’arreu
del món

Educació
primària
Activitat 1

Objectius
□□ Aprendre esports d’altres cultures
□□ Fomentar el treball en equip
□□ Treballar el respecte a la diversitat
Material necessari
□□ Accés a internet
□□ Cartolines i llapis de colors o retoladors per fer la fitxa de l’esport que s’hagi triat.
Desenvolupament de l’activitat
En aquesta activitat treballarem el respecte a la diversitat. Demanarem a l’alumnat
que faci recerca per conèixer esports d’arreu del món, com ara el kabaddi de l’Índia,
el buzkashi de l’Afganistan o el sepak takraw del sud-est asiàtic. Dividirem la classe en diversos grups, de manera que cadascun s’informi d’un d’aquests esports i
elabori una fitxa que n’expliqui l’origen i les regles de joc. Cada grup prepararà una
presentació de cinc minuts per explicar el joc a la resta de la classe.

Qui formarà part de
l’equip de futbol?

Educació
secundària
Activitat 2

Desenvolupament de l’activitat
Dividim la classe en dos grups, l’A i el B. A banda, designarem 2 persones amb el rol
d’observadores, una per a cada grup. Tot seguit, presentarem una situació concreta
a l’alumnat i cada grup defensarà una posició contraposada: el grup A apostarà per
la integració i, el grup, B per la discriminació. Les persones observadores prendran
nota de les reaccions i arguments que exposin les companyes i els companys.
La situació sobre la qual debatran és la següent:
Imagineu-vos que esteu formant un equip de futbol amb la classe. Us falta només una
persona per completar l’equip, i dubteu entre dues: en Lluís i en Ferran.
En Lluís

En Ferran

Li agrada molt jugar a futbol.

Li agrada molt la música i, en les estones
lliures, toca el piano.

A l’hora del pati sempre jugueu junts.

No és gaire bon jugador.

Té síndrome de Down.

És molt amic vostre.

Té molta disponibilitat per als
entrenaments.
Equip A: Penseu que en Lluís seria un bon jugador per a l’equip i esteu molt acostumats a jugar junts.
Equip B: Penseu que en cap equip no hi ha un jugador amb síndrome de Down i que,
per no ser diferents, el millor seria quedar-se amb en Ferran.
Cada grup té 5 minuts per preparar els arguments del seu rol. Quan ho tinguin a
punt, han d’exposar els seus arguments a l’altre grup i la conclusió a la qual han
arribat. Es pot analitzar si la solució que han pres és més inclusiva o menys.
Les persones observadores complementaran l’explicació del grup amb els seus
comentaris. S’hauran de fixar en els prejudicis que fomenten la discriminació i les
actituds que potencien la integració.

Finalment, tota la classe reflexionarà sobre si, a la seva vida, s’han trobat amb una
situació en què s’hagi jutjat una persona a partir d’un prejudici i no per les seves
qualitats com a persona.
Conclusió
Es conclou l’activitat amb la reflexió següent:
Convivim amb la diversitat i, per tant, la diferència no hauria de ser motiu de discriminació. Ben al contrari, l’heterogeneïtat genera creativitat perquè ens permet buscar noves
maneres de cooperar des de valors com el respecte i el dret a la diferència.
Com una força positiva unificadora, l’esport pot transcendir les diferències no
només pel que fa al sexe sinó també pel que fa a la raça, la religió o la nacionalitat.
Pot ensenyar-nos algunes de les lliçons mes importants de la vida sobre la igualtat,
el treball en equip, la resiliència i l’equitat, entre d’altres.

Juguem a
kabaddi!

Pràctica esportiva per
a totes les edats
Activitat 3

Objectius
□□ Aprendre un joc d’una altra cultura.
□□ Divertir-se fent una activitat física en grup.
□□ Treballar els valors positius de jugar en equip.
Material necessari
□□ Regles del kabaddi
Desenvolupament de l’activitat
Tota la classe aprendrà les regles del joc i jugarà a kabaddi. Es dedicaran els últims
10 minuts a valorar l’activitat.
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Run for India!

Per a totes
les edats
Activitat de
tancament

Desenvolupament de l’activitat
Veiem l’anunci de la campanya.
La Lakshmi, en Nagesh, en Prashant, la Supritha i la Thanuja ens han proposat
assumir el risc de formar part d’un equip que promou la diversitat, el respecte, la
igualtat, la solidaritat i la confiança.
Per formar part de l’equip d’#esportdrisc, us proposem córrer per una bona causa.
Organitzeu una cursa solidària per recaptar fons per a l’Índia.
Material necessari
□□ Cartell
□□ Dorsal
□□ Fulletó per a les famílies
□□ Guia didàctica

