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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.

Solidaritat
El terreny de joc és un espai de convivència que enforteix els vincles i concentra
altes dosis d’il·lusió. L’esport promou la salut, el compromís i la cohesió del
grup. Practicar esport ensenya als infants i joves a treballar en equip i valors tan
importants com la companyonia i la solidaritat.
□□ Cal recordar que l’objectiu principal de la pràctica esportiva és jugar, fer equip,
fomentar l’amistat, el respecte, el compromís i l’esforç.
□□ Cada persona és diferent, i totes aporten coses positives a l’equip.
□□ El fi no justifica els mitjans. El sentit de pertinença a un club enforteix vincles i
ens fa sentir part d’un col·lectiu que ens aporta i al qual aportem xarxa social de
suport, però no ens fa superiors a la resta, ni millors.

Quan torno al poble, demano
“ bats,
pilotes i proteccions al

meu entrenador per tal que
els nens i les nenes del meu
poble puguin jugar. A més,
els ensenyo noves habilitats
perquè juguin millor.” Prashant

Puli, puli!

Educació
primària
Activitat 1

Objectius
□□ Millorar les relacions afectives dins del grup.
□□ Desenvolupar actituds i valors solidaris i cooperatius.
Material necessari
□□ Dos mocadors o benes per tapar els ulls.
Desenvolupament de l’activitat
Puli vol dir ‘tigre’ en telugu, l’idioma local d’Andhra Pradesh. En aquest joc, el tigre
busca localitzar y capturar el mico, que es diu koti en telugu.
Totes les nenes i els nens es col·loquen en rotllana, excepte dos, amb els ulls
embenats, que es queden al mig; un fa el rol de tigre i, l’altre, el de mico.
Els companys i companyes hauran de guiar el tigre perquè atrapi el mico (o el mico
perquè s’escapi del tigre) tot cridant: “Puli, puli!”. Quan estiguin a prop, de manera
més ràpida, i quan s’allunyin, més a poc a poc.
Si al cap d’un minut el tigre no ha atrapat el mico, se substitueixen els jugadors o
jugadores del mig de la rotllana.

L’esport i els ODS
Objectius de Desenvolupament
Sostenible

Educació
secundària
Activitat 2

Objectius
□□ Vincular l’esport amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Material necessari
□□ Vídeo sobre què són els ODS.
□□ Quadre sobre els ODS per projectar a l’aula.
Desenvolupament de l’activitat
D’entrada, preguntarem a l’alumnat si coneix els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i projectarem el vídeo sobre els ODS.
Tot seguit, traslladarem la idea que l’esport és una estratègia valuosa per
fomentar i aconseguir el desenvolupament sostenible, que incideix no només en
el desenvolupament de les persones (independentment de l’edat, el gènere, la
casta, l’ètnia o les capacitats) sinó que, a més, té un impacte en altres dimensions
col·lectives i comunitàries.
Finalment, debatrem amb tota la classe a partir de la pregunta següent:
Quins Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
creieu que contribueix a complir l’esport?
Projectarem una imatge on es vegin els 17 ODS per facilitar les respostes de
l’alumnat.
L’esport contribueix a complir alguns ODS:
□□ ODS 3. Salut i benestar. La pràctica de l’esport afavoreix hàbits i estils de vida
saludables i repercuteix en la salut física i emocional de totes les persones. A
més, l’esport i l’exercici físic també poden combatre la depressió i l’ansietat.
□□ ODS 4. Educació de qualitat. Acompanyar la pràctica de l’esport amb un pla
d’estudis permet un desenvolupament integral i complet de les persones.
A més, l’esport promou una sèrie d’habilitats personals com l’autoconeixement, la
capacitat per prendre decisions o la gestió de les emocions, que són essencials per
a la vida educativa i professional.

□□ ODS 5. Igualtat de gènere. A través de l’esport es fomenta l’empoderament i
el lideratge de nenes i dones. A través de la pràctica de l’esport, nenes i dones
guanyen confiança i seguretat en elles mateixes, i la seva autoestima es reforça.
A més, la participació de dones en l’esport contribueix a qüestionar estereotips i
rols associats a les dones i se’n visibilitzen les capacitats i aptituds.
□□ ODS 10. Reducció de les desigualtats. En el terreny de joc, les diferències
desapareixen. L’esport és una de les eines més poderoses per combatre la
discriminació, promoure la igualtat i la tolerància i aconseguir la integració
social de les persones amb discapacitat.
□□ ODS 16. Pau i justícia. L’esport fomenta valors com la companyonia, el treball
en equip, el joc net i l’empatia. En el terreny de joc, s’hi comparteix una passió
comuna que basteix ponts entre comunitats malgrat les diferències culturals o
polítiques. En moments de conflicte, l’esport també es converteix en un entorn
segur, a nivell comunitari, i ofereix un sentit de normalitat.
□□ ODS 17. Aliances. L’esport contribueix a teixir xarxes entre institucions,
administracions, clubs esportius, centres educatius i organitzacions
compromesos amb l’esport i la seva pràctica. L’esport es converteix en una
estratègia imprescindible per a la cohesió social, el desenvolupament sostenible
i per viure amb dignitat en societats lliures i justes.

Jocs cooperatius

Pràctica esportiva per
a totes les edats
Activitat 3

Objectius
□□ Millorar les relacions afectives dins del grup.
□□ Desenvolupar actituds i valors solidaris i cooperatius.
□□ Fomentar la convivència i la cooperació i evitar la discriminació i els prejudicis.
□□ S’aprèn a compartir, a treballar en equip i a confiar en els altres.
Material necessari
□□ Una pilota i un espai gran, com ara el gimnàs o el pati.
Desenvolupament de l’activitat
Tota la classe dedicarà una hora a jugar a jocs cooperatius.
Joc 1. AJUTATUT
□□ Origen: Els Estats Units i el Canadà.
□□ Material: Una pilota.
□□ Objectiu: Fer el màxim de tocs de mà amb els companys i les companyes.
□□ Descripció: Els jugadors i les jugadores es posen de genolls, formen un cercle
i es posen una mà a l’esquena. El joc consisteix que una pilota vagi passant de
jugador en jugador cap a la dreta tocant-la amb el palmell de la mà lliure sense
que caigui a terra. Els jugadors i les jugadores aniran comptant el nombre de
voltes que fa la pilota sense caure a terra.

Joc 2. LA GRAN SERP
□□ Origen: Ghana.
□□ Material: No cal material per fer aquest exercici.
□□ Objectiu: Aconseguir arribar a l’altre camp sense que la serp ens atrapi. Si ens
atrapa, passem a formar part de la serp i llavors hem d’atrapar els companys o
les companyes que intentin creuar a l’altre camp sense que es trenqui el cos de
la serp que formem amb els altres nois i noies.
□□ Descripció: Per a aquest joc cal un espai gran per poder-hi jugar, ja que s’ha de
córrer molt. Un noi o noia, que és “la serp”, intenta atrapar la resta. Quan la serp
atrapa una persona, han d’agafar-se de mans amb la serp i intentar atrapar més
gent, però sense deixar d’agafar-se. L’última persona capturada passa al final de
la cua; la del cap i la de la cua són les úniques persones que poden atrapar els
companys i les companyes que encara són lliures. Si es trenca el cos de la serp
(que formen els nois i les noies agafats de mans), s’ha de tornar a començar. El
joc acaba quan tota la classe forma part de la serp.
Després d’experimentar amb aquests jocs cooperatius, tota la classe reflexionarà
sobre com s’ha sentit i quins valors ha potenciat amb la resta de companyes i
companys.

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

