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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.

Respecte
El respecte és un valor fonamental per viure en societat. La pràctica esportiva té un
gran potencial per treballar-lo i fer-lo possible.
□□ Cal potenciar el joc net i respectar les regles de joc, l’equip contrari i la
convivència i la solidaritat dins del propi equip.
□□ Cal animar i aplaudir tant les bones jugades com l’esforç durant les
competicions, així com felicitar les bones jugades de l’equip contrari,
independentment del resultat.
□□ Cal esforçar-se per mantenir un bon clima al vestidor i al camp, i aprendre a
acceptar les decisions de l’àrbitre i l’entrenador o l’entrenadora, que són a qui
correspon prendre-les, encara que pensem que potser s’han equivocat.
□□ El joc net és el que permet avaluar la nostra competència i treballar per
millorar-la. L’important no és guanyar, és participar.

Quan vaig arribar a la Fundació
“ Vicente
Ferrer i tornava a casa

durant les vacances, els meus
amics em venien a veure i em
preguntaven com jugava a tenis
i quina seria la meva pròxima
destinació.” Nagesh

Què és el respecte
en l’esport?

Educació
primària
Activitat 1

Objectius
□□ Treballar el valor del respecte dins de l’esport.
□□ Prendre consciència dels valors positius de l’esport.
□□ Fomentar la creativitat i l’expressió artística.
Material necessari
□□ Cartolines, llapis de colors o retoladors.
Desenvolupament de l’activitat
El joc no es practica en solitari: es juga amb la resta de companys i companyes. Per
aquest motiu, és important respectar tant els companys i companyes del mateix
equip com els esportistes de l’altre. Sense respecte no ens podrem divertir.
Us convidem a fer uns cartells amb textos i il·lustracions que mostrin bones
pràctiques que garanteixin el respecte en la pràctica esportiva.
Convidarem l’alumnat a acabar la frase: “El respecte en l’esport és…”
Alguns exemples serien: “Aplaudir les bones jugades de l’equip contrari”;
“Respectar les decisions de l’àrbitre”; “L’important no és guanyar, sinó participar”.
Feu difusió dels cartells i compartiu-los a les xarxes amb el hashtag #esportdrisc.

La família a
la graderia

Educació
secundària
Activitat 2

Objectius
□□ Treballar el valor del respecte dins de l’esport.
□□ Prendre consciència dels valors positius de l’esport.
□□ Desenvolupar una actitud crítica envers les conductes antiesportives, tant dins
del terreny de joc com fora.
Material necessari
□□ La fitxa del valor del respecte
□□ L’article “Padres o hijos” de Paula Casanova publicat a La Vanguardia (aquí sota)
Desenvolupament de l’activitat
Llegiu l’article que va publicar una nena a La Vanguardia:
“¿Padres o hijos?
Tengo 14 años y juego en un equipo de baloncesto en el colegio. Hace tiempo que me
preocupa el comportamiento de algunos padres que asisten a nuestros partidos.
Cuando vienen a vernos deberían dedicarse a disfrutar del partido, ver cómo juegan sus
hijos y valorar el esfuerzo y el trabajo que han llevado a cabo durante toda la semana en
los entrenamientos. Si hay algún tipo de problema en el campo, o el árbitro no pita bien,
lo que no deben hacer es chillar e insultar.
Por otra parte, no veo nada bien que para animar a tu equipo, algunos padres deban
meterse con los jugadores del conjunto contrario. El verbo animar no incluye los
conceptos insultar, herir sentimentalmente o molestar, por lo menos hasta donde llega
mi castellano.
Quiero dar las gracias a los padres y madres que cuando el equipo contrario realiza una
buena jugada o mete una canasta complicada, les aplauden y, en lugar de enfadarse,
son capaces de reconocer el mérito de dicha jugada. A nosotras nos encanta que los
padres vengan al campo a animarnos, pero de buen rollo, por favor.”
Paula Casanova, Barcelona. La Vanguardia, 22 de març de 2008.

Tot seguit, feu un debat a partir d’aquestes preguntes:
□□ Heu vist o viscut alguna situació antiesportiva semblant a la que comenta la
Paula a la seva carta? Què va passar?
□□ Què creieu que podríeu fer com a esportistes per influir de manera positiva en
l’actitud de les vostres famílies si us vinguessin a veure jugar o competir?
□□ Hi ha alguna frase que us recordi algun dels punts que descriuen el valor del
respecte? Quina?
Activitat extreta dels recursos didàctics de la campanya Compta fins a tres.

I si tinguéssim
capacitats diferents?

Pràctica esportiva per
a totes les edats
Activitat 3

Objectius
□□ Desenvolupar el sentiment d’empatia cap a persones amb discapacitat a partir
d’una dinàmica vivencial.
□□ Divertir-se fent una activitat física i de simulació en grup.
□□ Treballar els valors positius de jugar en equip.
Material necessari
□□ Benes per tapar els ulls
□□ Taps per a les orelles
□□ Cadires amb rodes (com les d’oficina).
Desenvolupament de l’activitat
En aquesta activitat es pretén que l’alumnat visqui a la pròpia pell com seria
practicar un esport amb algun tipus de discapacitat. L’alumnat practicarà un esport
en equip i, per fer-ho, s’assignarà a cadascun una discapacitat: visual, auditiva o
motora. L’alumnat que simuli ceguesa durà els ulls embenats, el que representi que
té sordesa durà taps a les orelles i l’alumnat amb discapacitat motora haurà de
caminar amb una sola cama, dur un braç lligat al cos o asseure’s en una cadira amb
rodes.
Un cop s’hagi fet l’activitat de simulació, es reunirà l’alumnat i es farà un debat
sobre com s’ha sentit.
Les preguntes que poden orientar el debat són: Com us heu sentit? Quines
dificultats heu tingut? Com les heu superat?
Aquestes simulacions suposen el dia a dia de moltes persones. A més, podem
explicar les dificultats que suposa el fet d’aconseguir una cadira de rodes, perquè
són cares, tant per als infants de l’Índia rural, com en Nagesh, com per a moltes
persones del nostre país. També es pot parlar de la problemàtica de les barreres
arquitectòniques, que impedeixen que les persones que van en cadira de rodes es
puguin moure amb facilitat.

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

