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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.

Confiança
L’activitat esportiva, el respecte i cura del propi cos milloren l’autoestima, la
confiança i l’esperit de superació. La pràctica esportiva saludable té grans
recompenses i empodera les persones: les fa vèncer obstacles i superar reptes. A
més, gràcies a l’esport, millorem la nostra capacitat d’autoconeixement del propi
cos, de l’autocontrol de la pròpia conducta, dels nostres límits i la nostra qualitat de
vida.
□□ Aprofitem l’esport per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i el nostre cos.
□□ Quan les persones creuen en si mateixes, les seves capacitats es multipliquen.
□□ També ens fa millors pel que fa al respecte, el compromís, la responsabilitat a
nivell individual, la solidaritat i la convivència.

Dur totes el mateix pentinat
“ és
bonic i ens fa sentir unides.
Hem après a confiar en
nosaltres mateixes i som un
gran equip.” Thanuja

El dia dels elogis

Educació
primària
Activitat 1

Objectius
□□ Fomentar l’autoestima i la confiança de l’alumnat.
□□ Fomentar la cohesió del grup.
Material necessari
□□ Pòstits i llapis.
Desenvolupament de l’activitat
Repartirem pòstits i llapis a l’alumnat, que es col·locarà dempeus al pati. Tot
seguit, demanarem als nens i les nenes que pensin elogis per als companys i les
companyes, els escriguin en un pòstit i els l’enganxin a l’esquena. El joc acaba quan
tothom té dos pòstits a l’esquena; ningú no en pot tenir ni més ni menys.
Ens asseurem en rotllana i cada infant haurà de llegir els elogis que li han dedicat i
comentar si hi està d’acord. Acabarem l’activitat pensant un elogi que defineixi tot
el grup.

Ventall d'estima

Educació
secundària
Activitat 2

Objectius
□□ Afavorir la confiança, la cooperació i la cohesió del grup.
□□ Millorar les relacions afectives dins del grup.
Material necessari
□□ Fulls i bolígrafs.
Desenvolupament de l’activitat
L’alumnat s’asseu en rotllana. Cada estudiant escriu el seu nom al full. Tot seguit,
el passa a la persona de l’esquerra, que hi escriu una cosa que li agradi d’aquesta
persona. Llavors, es torna a passar el full cap a l’esquerra, i així successivament
fins que el full hagi fet la volta sencera.
Quan tothom torna a tenir el seu full, es deixa una estona per llegir la llista d’elogis i
es fa un debat per comentar com s’han sentit i si hi estan d’acord.

Jocs de confiança

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
□□ 3 mocadors o benes per tapar els ulls. Cons.
Desenvolupament de l’activitat
Joc 1. EL TREN CEC
□□ Origen: Desconegut.
□□ Material: 3 mocadors o benes per tapar els ulls. Cons per traçar un circuit que
indiqui un inici i una línia de meta.
□□ Objectiu: Treballar en equip i confiar en la resta de companyes i companys per
arribar a la meta.
□□ Descripció: Es fa un circuit amb l’ajuda de cons. Després, els nens i les nenes fan
files de quatre. Cada participant posa les mans a les espatlles de la persona que
té al davant. Tothom ha de dur els ulls embenats excepte l’última persona de la
fila, que s’encarregarà de dirigir el tren amb els ulls oberts i conduir-lo a la meta.
Si toca l’espatlla dreta o esquerra de la persona que té al davant, aquesta haurà
de fer el mateix amb la persona que té al davant, i així successivament fins a
arribar a la que va primera. Aquest senyal indicarà al tren que s’ha de desplaçar
a la dreta o a l’esquerra. Per continuar recte, es toquen les dues espatlles alhora
i, per frenar, s’empeny cap endarrere. No es pot xocar amb cap altre tren fins a
arribar a la meta.

Joc 2. ON VAIG?
□□ Origen: La Xina.
□□ Material: Una pedra o un objecte similar i una bena per tapar els ulls.
□□ Descripció: Un grup de nens i nenes s’asseu en rotllana, i un nen o una nena
amb els ulls embenats es posa al mig. Dins de la rotllana, es col·loca una pedra
plana o un tros gran de paper a terra. Els companys i les companyes que estan
asseguts a terra dirigeixen el nen o la nena del mig cap a l’objecte dient, per
exemple, “cap a l’esquerra”, “cap a endavant” o “cap a enrere”. Quan la persona
del mig trepitja l’objecte, una altra la substitueix i es posa al mig de la rotllana.
Aquest joc també es pot jugar en parelles, buscant plegats l’objecte agafats de
mans.
Després d’experimentar amb aquests jocs cooperatius, tota la classe reflexionarà
sobre com s’ha sentit i quins valors s’han 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

