
Viu l’Esport 

Net!
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2013



objectius

Transmetre els beneficis

de l’activitat física i 

l’esport

Reflexionar sobre els 

valors i els contravalors

de l’esport

Conèixer l’organització 

municipal en l’àmbit de 

l’esport

Dissenyar una campanya

per fomentar els valors 

de l’esport net a la ciutat



participació

Florida Escola Pau Vila, Escola Menéndez Pidal i 

Escola Pere LLiscart

Can Serra –

Pubilla Cases

C.E Fax i C.C Alegre

Centre – Sant 

Josep 

Col.legi Tecla Sala, Escola Joan Maragall i 

Escola Patufet Sant Jordi

Collblanc –

Santa Eulàlia

Sant Jaume de la Fep, Escola Ramon i 

Cajal i Escola Joaquim Ruyra

Bellvitge Escola Bernat Metge, Escola La Marina, C.E

Balmes, C.E Joan XXIII i Escola Pare Enric 

d’Ossó 

Ajuntament Regidoria d´Educació, Regidoria d'Esports i 

Joventut i Consell Esportiu

16 escoles i 49 consellers i conselleres



Reflexió sobre les funcions i  

responsabilitats que assumeix 

un conseller o consellera: 

• Compromís amb la ciutat 

• Aportar opinions i idees

• Participació, entusiasme i 

responsabilitat

activitats: Què és el Consell de Nois i Noies?



Molts de nosaltres fem 

esport de competició i ens 

hem trobat en situacions 

molt desagradables: insults, 

crits, baralles al camp de 

joc...

Tot i que tots vàrem 

reconèixer que en ocasions 

també havíem mantingut una 

actitud semblant, vam estar 

d’acord que fer esport hauria 

de ser sobretot DIVERSIÓ en 

majúscules

activitats: Què significa practicar joc net?



El Consell en la 3a Jornada ApS

El Consell de Nois i Noies 

va ser convidat a 

participar a la 3a Jornada 

d’Aprenentatge Servei de 

l’Hospitalet

Vàrem presentar 

l’experiència Fem un Hort 

Urbà per a l’Hospitalet! 

La trobada ens va 

permetre mostrar el treball 

del Consell de Nois i 

Noies i animar a altres 

infants a implicar-se en 

projectes de solidaritat i 

millora de la ciutat 



El II Plenari es va celebrar al 

Consell Esportiu de l’Hospitalet 

Objectius

• Conèixer el treball que fa 

l’Ajuntament en relació a l’esport

• Intercanviar opinions sobre els 

valors de l'esportivitat

Participants

• Consellers i conselleres

• Professorat de les escoles

• El Senyor Cristian Alcazar, Regidor 

d’Esports i Joventut

• El Senyor Cris Plaza, en 

representació del Consell Esportiu

• Equip de la Regidoria d’Educació

activitats: II Plenari



En grup vàrem posar en comú 

més de 80 missatges que 

havíem treballat a les escoles 

per fomentar els valors de 

l’esport net

Vam concloure que els 

missatges per promoure el joc 

net s’havien de dirigir no 

només als jugadors i les 

jugadores, sinó també als 

àrbitres i a totes les persones 

espectadores que assisteixen 

a un acte esportiu

activitats: II Plenari



Vàrem visitar les 

instal·lacions del 

Poliespotiu Municipal del 

Centre, com a mostra dels 

projectes que duu a terme 

l’Ajuntament per a tots els 

seus ciutadans i ciutadanes

Ens va explicar que la 

finalitat del centre és molt 

més que practicar esport: 

és fer salut, és un punt de 

trobada, és fer amistats!

activitats: II Plenari



Diàleg amb dos esportistes de la 

ciutat: 

• Hasna Bahom, corredora i 

competidora de maratons 

• Mariano Garcia, capità de l’equip 

de Fútbol Sala l’Hospitalet 

Bellsport

Ens quedem amb dues de les idees 

que ens van transmetre:  

• Parlar amb les famílies de com 

desitgem que es comportin quan 

ens veuen jugar al camp. 

• L’esport ens ensenya a esforçar-

nos, a respectar-nos i a aprendre 

que no sempre podem guanyar!

activitats: II Plenari



Hem aprofitat les webs, 

hem fet murals i 

presentacions per 

difondre el projecte i 

incentivar la 

participació de tota 

l’escola

L’Hdigital també s’ha fet 

ressò de les trobades i  

el treball que hem 

desenvolupat al llarg del 

curs

activitats: Difusió del projecte a l’escola i la ciutat



Acció: Organitzem la Campanya pro joc net

Un cop celebrat el segon plenari 

vam acordar dues accions : 

1. Endegar un procés participatiu 

a les escoles per triar 12 

missatges clau al voltant dels 

valors positius del joc net

2. Recollir opinions i redactar una 

carta per a les famílies i adults 

en general, per ajudar-los a 

reflexionar sobre els valors de 

l’esport i animar-los a mantenir 

un bon comportament en el 

camp de joc

Missatges + carta =  Campanya 

de foment del joc net a 

l’Hospitalet



Procés d’elaboració de la 

Carta 

• Molta implicació de les 

escoles

• S’han recollit més de 

50 propostes

• Hem triat les idees més 

rellevants i hem 

redactat una única 

carta

Acció: La carta



Acció: 12 eslògans 

Procés per triar els 

missatges per 

fomentar el joc net: 

• Selecció de 12 

missatges

• Transformació 

d’aquests 

missatges en 

eslògans a través 

d’un concurs a 

les escoles

Eslògans 

1. Normes respectem i trampes no acceptem!

2. Ànim, company! Equivocar-se no és 

estrany!

3. Demanar perdó, és de guanyador!

4. Si dones oportunitats, tu també en rebràs!

5. Si tots participem, molt ens divertirem!

6. Tant si guanyem com si perdem, l'oponent 

saludarem!

7. Si ets espectador vine a gaudir i no acabis a 

crits!  

8. Perdre? Guanyar? Cal participar!

9. Divertir-se, jugar i participar: això és el més 

important!

10.No et creguis el protagonista i seràs millor 

esportista!

11.Ni verbalment, ni físicament, no ataquis a la 

gent! 

12.Som de l'Hospitalet i ens mola el joc net!



El projecte “Viu l’Esport Net” ens ha servit per aprendre que 

tothom, siguem jugadors/es o espectadors/es, som 

responsables de tenir un comportament positiu, coherent amb 

els valors de l’esportivitat

Hem aprés que l’esport ens aporta molts beneficis: físics, 

socials, emocionals. Per això, creiem que és important que es 

fomenti i es practiqui des de ben petits i petites

L’experiència de participar en el Consell ens ha ensenyat 

moltes coses: a treballar en equip, a tenir opinió i saber 

defensar-la, a perdre la vergonya a parlar en públic i a creure 

que junts podem canviar coses

A través del Consell ens adonem que el nostre punt de vista és 

important per a vosaltres i que les nostres idees també poden 

millorar la ciutat. Això ens fa sentir importants i  més 

compromesos amb la tasca de ser conselleres i consellers

Moltes Gràcies!

Què hem aprés?


