
Conclusions 



1. Els valors en la societat actual

✓ L’esport com a eina de transformació.
✓ La responsabilitat que tenim els qui estem en contacte 

amb els més joves a través de l’Esport.
✓ Cal preocupar-nos en l’àmbit global i actuar en el nostre

entorn proper (pensa global, actua local).
✓ Sostenibilitat en els esdeveniments esportius.
✓ El canvi social comença per nosaltres mateixos.



2. Inspira’t en valors
(Carles Gonzàlez)

✓ Els valors són la prioritat en tots els programes.

✓ La implicació de tots els col·lectius és clau.

✓ I si juguem per canviar les regles?



2. Inspira’t en valors
(Carles Gonzàlez)

✓ Els valors són la prioritat en tots els programes. Al marge de les
peculiaritats de cada model exposat, el denominador comú és la
preocupació per “donar valor als valors”.

✓ En tots els models exposats apareix la necessitat que tots els
col·lectius s’impliquin en la valoració de la competició, principalment
de les famílies .

✓ El canvi de regles és l’estratègia que pot donar més resultat en
l’educació en valors. Si volem una societat millor, cal reforçar les
bones conductes dels agents participants: nens i nenes, tècnics i
tècniques, tut@rs de joc i famílies.



3. I tu, eduques Verd Play? 
(C. Zurita i JM Piulachs)

✓ Quins són els principals valors que 
treballem?



4. I tu, eduques Verd Play?
(Rocío, Alex i Cristina)

✓ Els valors esportius es poden treballar

en TOTES les activitats i en TOTS els

moments de la sessió. 

✓ Per treballar els valors amb

determinació cal una intencionalitat.



5. Connecta’t al Juga Verd Play
(Rocío, Alex i Cristina)

✓ El/la tut@r de joc és la figura educadora i 
transmissora de valors al partit.

✓ El/la tut@r de joc reforçarà les accions
positives amb la targeta verda perquè es 
tornin a repetir.

✓ Conscienciant als tut@rs de la seva
responsabilitat, millorarem la qualitat de la 
competició.



6. Sintonitza Juga Verd Play
(Ràdio St Feliu + agents)

✓ Sortim a la ràdio! Cal seguir el camí per fer-nos
visibles i que ens coneguin més persones.

✓ El JVP té un bon recorregut, ja no és el mateix
que fa 10 anys, quan va néixer. Aviat entrarà a
l’adolescència, una etapa complexa que ens
farà entrar a la maduresa amb més força.

✓ Potser al començament es faran bones accions
només perquè són premiades, però després
aquestes conductes sorgiran de forma
espontània.



7. Esportivitzem la cultura i 
culturitzem l’esportista

✓ La Llei de l’Esport ha de permetre que l'administració de

l'activitat física per tota la població sigui simple, senzilla i àgil.

✓ També ha de permetre que l'activitat física sigui considerada

com un dret de tota la ciutadania i per tant la seva administració

ho garanteixi.

✓ Així mateix ha de reconèixer totes les modalitats de pràctica de

l'activitat física a les quals pot accedir la ciutadania.

✓ La Llei de l’esport ha de regular el sector de l’activitat física i

l’esport del projecte del futur; no del passat.

✓ Intentar modificar el sistema esportiu a base de lleis no

consensuades amb els diferents sectors, ja siguin petits, grans,

públics o privats, etc... no garanteix que tindrem una llei de

tots/es i per tots/es. Cal treballar conjuntament amb diàleg i

consens majoritaris.



Gràcies a totes i tots 

per la vostra 

assistència!


