
   
 

 

MANIFEST DE COMPROMÍS 

El Consell Esportiu del Baix Llobregat, en el marc del protocol d’intencions signat entre el Consell Català de l’Esport i la 

Unió de Consells Esportius de Catalunya per als anys 2014 - 2015 i posteriors,  que estableix la implementació d’un 

programa de valors dins dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya per formular un nou sistema de puntuació i 

classificació que integri indicadors referits a valors i comportaments dels participants, va posar en marxa durant el curs 

2013-14 el programa “Juga Verd Play”. 

“Juga Verd Play” és una proposta complementària i innovadora del sistema de competició escolar que s’està aplicant a 

tota la comarca del Baix Llobregat amb el suport de tots els seus Ajuntaments.  

“Juga Verd Play” aposta per realitzar un canvi radical del model actual d’esport en edat escolar amb una finalitat molt 

clara: l’educació en valors mitjançant la pràctica esportiva de tots els col·lectius implicats en els Jocs Esportius Escolars 

amb la integració en el procés de valoració de tots els agents que participen en la competició escolar: famílies, tutors de 

joc (àrbitres), tècnics i tutors de grada. 

Per tot l’anterior, el Consell Esportiu del Baix Llobregat, d’acord amb els seus objectius i principis educatius i formatius i el 

foment de valors i hàbits saludables que estan presents en totes les activitats que organitza en l’àmbit d’esport en edat 

escolar, sol·licita a les seves entitats i centres educatius associats que treballin sota els mateixos principis i criteris per 

procurar, amb els seus mitjans disponibles, garantir un esport en edat escolar realment educatiu.  

Per aquest motiu el Consell Esportiu del Baix Llobregat demana la signatura d’aquest manifest amb els següents 

compromisos: 

1. Aplicar el programa de Juga Verd Play i donar-li el màxim suport, reconeixent la necessitat d'implantar 

aquest model    per que l'esport en edat escolar sigui una veritable eina educativa i de promoció de valors 

positius per als nens i nenes. 

2. Ajudar en la difusió i coneixement del programa entre les famílies i participants perquè els principis del JVP 

siguin entesos per tothom i s’ apliquin al llarg de la temporada. 

3. Assumir plenament la responsabilitat de cadascun dels agents implicats dins d’aquest model, fet que fa ser 

analítics envers les accions i les conseqüències que aquests tenen, evitant responsabilitzar els altres o no 

assumir el propi rol en el funcionament quotidià d'aquest programa. 

4. Ser uns bons amfitrions quan els equips contraris visitin les nostres instal·lacions i dotar els propis familiars 

de les eines i recursos necessaris perquè així actuïn durant les competicions. 

5. Assumir que l'esport escolar és un joc de nens i nenes i per a aquests, exercint únicament els rols que 

pertoquin i permetent que gaudeixin de la competició i els entrenaments. 

Nom de l'entitat /centre educatiu: _____________________________________ 

Nom del seu representant: ___________________________________________ 

Data i lloc:  

Em comprometo a seguir tots els principis abans esmentats i perquè així consti signo aquest manifest: 

 

 

 


