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LLIBRES
Característiques
Unisport Andalucia (1993) Juega limpio en el deporte: campañas de promoción de Fair Play. Màlaga.
Unisport Andalucia, 1993
El llibre un ampli i variat ventall de propostes per treball el Fair Play:
Manifestos sobre el Fair play
Còdig ètic dels esportistes
Manual per als entrenadors
Propostes practiques per a l?Educació Fisica a l’escola
Recursos de Fair Play per a nens, i molts altres recursos més
Es destaquen totes les activitats corresponents al Cap 10:
“Fair Play para niños. Un manual de recursos”
Hi ha moltes altres activitats interessants en els altres capítols del llibre.
Prat, M i Soler, S. (2003). Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte. INDE. Barcelona.
L’obra té dues parts. En la primera s’analitza la importància de les actituds i els valors en la formació de la
persona. En la segona es fa una proposta pràctica per abordar la educació en valors des del joc, l’activitat
física i l’esport.
Es destaca tot un apartat de fitxes didàctiques per abordar el tema del Fair Play.
Donat que disposem d’algunes fitxes en català, us adjuntem un arxiu de les propostes per tal que es puguin
ampliar i modificar per part del professorat que ho vulgui fer. Sino es pot consultar al llibre les fitxes en
castellà.
Fitxes Fair Play Valors en Joc
Carranza, M; Mora JM.(2003) Educación física y valores: educando en un mundo complejo.
31 propuestas para los centros escolares. Graó. Barcelona.
Propostes didàctiques que van en el sentit de buscar una dosi de resistència vers determinades formes
dominants i que garanteixi el desenvolupament de la capacitat d’actuar humanament en una societat
controvertida. Les propostes s’agrupen a l’entorn dels mitjans de comunicació, l’escola, la familia i l’àrea
d’Educació Fisica. Algunes propostes fan especial incidència en el tema del Fair Play
Activitat 3: Futbol: ¿Violencia o crispación?
Activitat 13: ¡Enrollate! Juega limpio.
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Muro, Maria del Mar; Sallent, Sara; Talavero, Anna (1993). Civisme a l’esport. Fundació Serveis de Cultura
Popular; Eumo; [Vic],
Propostes de treball que aborden l’esport des de diferents perspectives: «Maneres de veure i viure l'esport»,
«El dopatge a l'esport», «Agressivitat i competitivitat» i «L'esport i la política». Les activitats recollides a
les diferents parts tracten d'actituds i de valors com ara la perseverança, l'esforç, l'autocontrol i la capacitat
per a treballar en equip, entre unes altres qüestions.
Destaquem el bloc d’agressivitat i competitivitat per treballar el tema del Fair Play
El llibre es presenta en dos formats: Guia pel professorat i Llibre de l’alumnat. Actualment és exhaurit però
es pot trobar en el web. (apartat recursos didàctics)
http://www.senderi.org
Seminario Gallego de Educación para la Paz. (2005) Educar para desaprender la violencia. Materiales
didàcticos para promover una cultura de paz. Edupaz. Catarata. Madrid.
Llibre format per dues unitats didàctiques. La primera titulada “frente a la guerrra i la violencia
construyamos la paz” i la segona “Sobre la violència en los medios de comunicación”. Malgrat no s’abordi
de manera especifica el tema del Fair Play a l’esport, molts dels recursos didàctics exposats poden ser de
gran interès per adaptar-los en aquest àmbit.
Adaptació d’una de les activitats suggerides:
Què pot fer l’escola per desenvolupar un pensament crític?

Mosquera, M.J., Lera, A. I Sanchez, A. (2000). Noviolencia y deporte. Biblioteca temática del Deporte.
INDE. Barcelona.
Conjunt de reflexions sobre la No Violència a l’esport. S’ofereixen propostes educatives y jocs educatius
per treballar a favor d’un treball cooperatiu amb l’alumnat de primària i secundària.
Inclou un còmic a partir del qual suggerim una reflexió didàctica.
Fair Play en els còmics.
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Viñas, Carles (2006). Tolerància zero. La violència en el futbol. Angle Editorial
Hi ha colors que aixequen passions, victòries esportives que sacsegen un país, jugadors que meravellen...
Sovint el que es mou a l’entorn de l’esport queda ocult per la passió i la fascinació. Només això pot explicar
que pervisquin, sobretot en el futbol, les actituds violentes i inciviques de determinats col.lectius
d’afeccionats.
Proposta d’activitat: Saps què és el Roliganisme?
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Mora, JM; Diez, R; Llamas, J (2003). Un mundo en Juego. INDE. Barcelona
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Propostes didàctiques per treballar l’educació intercultural. Pretén ser una veu més de la memòria col·lectiva
i de la feina quotidiana de molts docents en favor d’una educació respectuosa amb l’ésser humà, sigui quina
sigui la seva condició social o lloc de naixement.
Destaquem dues activitats relacionades amb la viòlencia en el futbol.
Activitat num. 1: La nacionalidad de los jugadores de fubol
Activitat num. 2: Violència en los estadios
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VVAA (1996) Valores sociales y deporte. Faigr Play versus violència. Serie ICd num 9. MEC. Consejo
Superior de Deportes. Madrid
En el llibre s’aporta el resum de tres investigacions:
El Vandalismo en el fútbol. Durán González, J
Identificación de conductas, actitudes y valores relacionados con el fair-play en deportistas jóvenes. Cruz, J
El sociólogo y el ultra. Los estudios sobre el gamberrismo en el fútbol. Roversi, A.
Instrument d’observació de conductes relacionades amb el Fair Play (Cruz, J)

Dunnig, E (1999) El fenómeno deportivo. Estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia y la
civilización. Editorial Paidotribo. Barcelona
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El llibre presenta una introducció a l’esport des de la perspectiva sociològica. Planteja el paper de l’esport en
el procés civilitzador europeu, la comercialització y professionalització de l’esport, la violència en els
espectacles esportius, y finalment també tracta el tema de l’esport des d’una perspectiva de gènere.
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El llibre ofereix una profunda reflexió sobre la temàtica però no planteja cap activitat didàctica.
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Duran, J (1996). El vandalismo en el fútbol. Una reflexión sobre la violencia en la sociedad moderna.
En aquest llibre Javier Duran aporta una profunda reflexió sobre el fenòmen del vandalisme en el futbol.
Aquest fenònem no pot entendre’s en el seu autèntic significat social si no s’analitza en el conjunt
d’interessos que hi ha al seu voltant. Radicals, clubs, mitjans de comunicació i poders públics apareixen com
a principals sectors implicats. A cadascun d’ells se’ls dedica un capitol.
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El llibre aporta una anàlisi sociològica molt interessant pero no inclou cap activitat didàctica per a portar a
terme en nens d’Educacio Primaria o Secundadaria
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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.

Descripció

Llibre que forma part de la 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.
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Tríptic divulgatiu de la campanya.
Carta als pares i mares.
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Ma. Jose Mosquera Gonzalez (2004). No violencia en el deporte y en la vida (Xunta de Galicia)
Campanya promuguda per la Xunta de Galicia en l’entorn del “2004 l’any Europeu per a l’Esport”.
En aquesta campanya 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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Com fer un codi de conducta? El codi per a la no violència.

