L’esport en positiu

ESPORTISTES

ENTRENADORS/ES
I MONITORS/ES

FAMÍLIES I PÚBLIC

TUTORS DE JOC,
ÀRBITRES I JUTGES

INSTAL·LACIONS
I MATERIAL

DECÀLEG
JOC NET
1. Els esportistes ens hem de respectar els uns als
altres i saber perdre i guanyar. (Escola Carles de Fortuny)
2. Els esportistes hem de gaudir fent esport.
(Escola Frigolet)
3. Els entrenadors i monitors hem d’ensenyar a jugar
net. (Escola l’Entorn)
4. Els entrenadors i monitors sempre intentem ajudar
als esportistes. (Escola Pla de l’Ametller)
5. Quan fem de públic, hem d’animar i no insultar.
(Escola Alzina Reclamadora)
6. Si com a públic animem bé, els esportistes jugaran
millor. (Escola Can Puig)
7. Els tutors de joc, àrbitres i jutges també ens podem
equivocar. (Escola Bora Gran)
8. Els tutors de joc, àrbitres i jutges ajudem a millorar
i fem seguir el reglament. (Escola La Draga)
9. Hem de cuidar bé el material, així sempre en
podrem gaudir. (Escola Casa Nostra)
10. Hem de tractar bé les instal·lacions i el material.
(Escola Sant Esteve de Guialbes)
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DECÀLEG JOC NET
L’esport en positiu

El DECÀLEG JOC NET és una acció de sensibilització emmarcada dins el programa
VALORS EN ACCIÓ – L’esport en positiu, un projecte comú a tot el territori gironí
que pretén agrupar les accions promogudes pels Consells Esportius que tenen per
objectiu sensibilitzar i conscienciar als esportistes, tècnics, monitors, famílies,
directius i Tutors de Joc, de la importància d'un comportament cívic a les instal·lacions
esportives.
El DECÀLEG JOC NET és el resultat d’un procés participatiu dut a terme amb l’alumnat
de 5è de primària de les escoles del Pla de l’Estany.
El procés consta d’una activitat didàctica anomenada “Taller Joc Net” i durant la sessió
els nens i nenes elaboren el decàleg de la seva escola. D’entre els diferents decàlegs
la Comissió de Valors en fa una selecció per elaborar el Decàleg Joc Net.
Aquesta proposta didàctica pretén conscienciar als joves esportistes i les seves
famílies de la importància de mantenir actituds respectuoses i cíviques entre els
actors que conviuen en l’ambient esportiu.
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El DECÀLEG JOC NET són les paraules dels nens i nenes del Pla de l’Estany.
Ells ens demanen el compliment d’aquestes 10 premisses per crear un clima
esportiu i respectuós.
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