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CAMPANYES I ACCIONS VINCULADES AL FAIR PLAY
Característiques
Compta fins a tres (Ajuntament de Barcelona)
La campanya inclou diferents propostes destinades a:
a) Les famílies: Es pretén oferir un conjunt d’orientacions i recursos per actuar adequadament davant
l'activitat esportiva dels seus fills i filles i així donar un pas més per enfortir el compromís ciutadà
que ens durà cap a un esport més educatiu
b) Els monitors o formadors esportius: Curs d’esport i valors en edat escolar (curs on-line de 30 hores)
c) Convocatòria de premis sobre els valors educatius de la competició esportiva
d) Altres
http://www.comptafinsatres.com

Tarjeta roja a la violencia en el deporte. Junta de Andalucia
Campanya que compta amb el suport de l’ Instituto Andaluz de la Juventud i s’ha marcat l’objectiu de
promoure el rebuig de la violència, els grups ultres i l’agressivitat en general en l’àmbit esportiu
d’Andalusia.
La campanya consisteix en la distribució de la Targeta Vermella a la Violència en el l’Esport en
diversos partits de futbol a Andalusia, i la realització d’activitats pedagògiques destinades als joves
esportistes
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/Admin/verNoticia.asp?cod=545&esBusq=True

Referència

Juego Limpio en el Deporte y en la Actividad Física (Sistema Educativo de Castilla-La Mancha)

Descripció

La Campanya Programa de “Juego Limpio en el Deporte y en la Actividad Física” neix amb la intenció
d’ensenyar als joves la importància de respectar les regles del joc i a tots els que les fan possible, i
ensenyar-los a que conceptes com l’amistat, el respecte i l’esperit olímpic no són exclusius de l’esport, i
que els han de portar a terme a la vida diària. Es tracta d’un programa molt atractiu, on els joves podran
aprendre dels seus principals ídols: els esportistes.
En motiu d’aquesta campanya s’han elaborat varis materials:
- Un decàleg de joc net
- Un conjunt de propostes didàctiques
- Un dvd on els diferents esportistes mediàtics espliquen què és el joc net i com s’ha de portar a terme
- Propostes a realitzar durant l’any 2006: premis, concursos i conferències per tota la comunitat de
Castella la Manxa. Tota auqesta informació la podem trobar a la web de la campanya.
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http://www.jccm.es/educacion/deportes/juego_limpio

Descripció

Campanya promuguda per la Xunta de Galicia en l’entorn del “2004 l’any Europeu per a l’Esport”.
En aquesta camanya es presenta una carpeta amb materials didàctics agrupats sota el nom de:
a) “Guia para docentes y personas interesadas”
b) “Guia para madres y padres”
c) “Guia para escolares y personas curiosas”
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La campanya no disposa de web.
Es presenta en format maleta amb els tres llibres ressenyats.

No violència en el deporte y en la vida
Ma. Jose Mosquera Gonzalez. Xunta de Galicia (2004).
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El Joc net i l’Esport (Fundació Catalana per l’Esport i Fundació FC Barcelona)

Descripció

El Joc Net i l’Esport, que té com a finalitat transmetre a alumnes dels cicles de grau mitjà i superior de
Primària (8 a 12 anys) conceptes com la companyonia, la integració, la responsabilitat o la solidaritat,
amb l’esport com a fil conductor.
No menys important es igualment la participació de familiars i pares que juntament amb els professors
d’educació física han de ser i són el pal de paller per aconseguir que els 11 valors d’aquesta campanya
(amistat, companyonia, honestedat, humilitat, esforç, esportivitat, integració, respecte, solidaritat,
responsabilitat i compromís), esdevinguin un ajut per interpretar la pràctica del Joc Net i l’Esport, com
una eina molt important en l’educació com a persona, dels que seran els homes i dones del nostre país.
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http://www.telefonica.net/web2/fcesport/html/joc_net_i_l_esport.html

Descripció

Campanya impulsada des del Govern de Navarra, a partir del curs 1999-2000 fins al moment actaual.
La Campanya inclou un dossier de la campanya, una mascota, un dodecàleg per a l’esportivitat, diferents
premis al Joc net i l’esportivitat i diferents propostes d’activitats educatives per a portar a terme a les
escoles.
http://www.cfnavarra.es/indj/deporte/actividades/tranqui-resumen.htm
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Campanya para la promoción de la deportividad. “Tranqui, vive deportivamente”
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Govierno de Navarra

Referència

Entrenando a padres y madres
Gobierno de Aragon

Descripció

Campanya del Govern d’Aragó destinada als pares i mares per tal de reflexionar sobre la practica
esportiva dels seus fills i filles. En aquesta guia es recullen instruments per als tècnics esportius per
afavorir la relació amb les famílies, i fins i tot reconduir actituds negatives que poden perjudicar el
procés formatiu dels nois i noies que practiquen esport en l’edat escolar.
La guia està formada per un llibre i fulletons infomatius adreçats a les famílies

Link a la
campanya

No hi ha web. El referent és el Llibre:
Gimeno F, i Paris, F.( 2000 ). Entrenando a padres y madres... Claves para una gestión eficaz de la
relación con los padres y madres de jovenes deportistas. Gobierno de Aragon.

Referència

Grup EVEC.
Secretaria General de l’Esport
Auca sobre Joc net.
http://antic.fapac.net/delegacions/barcelonaciutat/cartell%20evec.pdf
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Gurasoak entrenatzen (Entrenando a Padres y Madres)
Servicio de Deportes de la Mancomunidad de Sakana
Aquesta és una campanya organitzada per el “Servicio de Deportes de la Mancomunidad de Sakana”
En motiu d’aquesta campanya, durant el mes de març i abril del 2006 es van portar a terme tallers de
formació, conferències i xerrades a diferents pobles de la zona (País Basc) i es van repartir díptics
informatius entre tots els escolars de Sakana.
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A la web hi podrem trobar el díptic de la campanya i dos decàlegs: un destinat conscienciar als pares i
mares sobre els actituds que tenen d’adoptar amb els fills, i un decàleg destinat al comportament dels
fills.
http://www.sakana-mank.com/Castellano/Albisteak.asp?IdAtala=5&IdNoticia=164 (Campanya)
http://www.sakana-mank.com/Argazkiak/Dokumentuak/Kirolak/GurasoakEntrenatzen.pdf (Document)
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Educación y Deporte en el siglo XXI (Fundación Deporte Madrid)
Portal d’Internet dirigit als nens, als joves i a totes les persones que influeixen en la seva educació (pares,
professors, entrenadors...) per informar-los i/o concienciar-los sobre la importància de complementar
l’educació infantil amb la pràctica esportiva i, a la vegada, fomentar que el nen o nena s’iniciï en
l’Educació Física, incidint especialment en els valors que aquesta activitat té com element formatiu de la
futura identitat dels infants i joves, promocionant les bones pràctiques i fomentant la lluita contra tot
tipus de discriminació.
En tot cas no la borris la posem a final de tot...
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http://www.deporteyeducacion.info
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2004: Año Europeo de la Educación a través del Deporte (El Consejo de la Unión Europea y el
Parlamento Europeo)
El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu van proclamar el 2004 com l’any de l’Educació a
través de l’Esport (AEED 2004). En aquest context es van organitzar prop de 185 projectes a escala
local, regional, nacional i europea.
El primer objectiu de la campanya és la sensibilització de la població europea de la importància que té
l’esport en l’educació general. També es pretén fomentar la pràctica d’activitats físiques a l’escola,
particularment per mitjà del reforç de les classes d’educació física.
Sota el lema “Move your body. Stretch your mind!” es vol animar a tothom a fer esport. I es que la
pràctica esportiva resulta, sobretot, divertida. A Catalunya també es va emprendre una campanya on
moltes escoles i entitats varen fer aportacions interessants però que actualment no es troba disponible.
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http://www.eyes-2004.info/264.0.html
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http://www.basquetcatala.com/basquetnet/

Baquet.net
Campanya Básquet. Net, que impulsa la Representació a Girona de la Federació Catalana de Bàsquet.
Enguany la campanya va molt dirigida a pares i entrenadors de base. A la campanya hi ha un cartell
divulgatiu, triptics informatius, xerrades, i articles d’interes relacionats amb la temàtica

