Moviment de Renovació

Pedagògica de Menorca

Educar, cosa de tots
EDUQUEM AMB L'ESPORT. UN PROJECTE QUE S'ESTÀ CONSOLIDANT
Ara fa poc més d´un any que les àrees de´Educació i Esports de l´Ajuntament de Ciutadella i el
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca ençatàvem un projecte nou: Eduquem amb
l´esport. Dilluns dia 23 es presentarà al Pavelló Esportiu de Ciutadella el balanç del primer any de
feina i les perspectives per al nou curs 02-03. És un bon moment per compartir amb l´opinió pública
el que ha estat i vol ser aquest projecte.
La idea inicial va sorgir de la necessitat d´estendre els plantejaments educatius propis d´una ciutat
educadora a tots els àmbits municipals i, d´entre aquests, l´àmbit esportiu ens va semblar
prioritari. A Ciutadella, molts de fillets i filletes dediquen bona part del seu temps lliure a fer esport.
La majoria s´apunten a clubs o entitats esportives per provar l´esport que més els agrada. Hem de
saber, però, que en un club esportiu, com en qualsevol àmbit de relació, els infants no aprenen
únicament un esport, sinó que també aprenen uns valors i unes pautes de comportament. Des del
punt de vista educatiu, és desitjable que aquestes pautes s´avenguin- o al manco no entrin en
contradicció- amb les que es pretenen inculcar des de la família i des de l´escola. Per aquest motiu,
i perquè creim en uns valors col.lectius a perseguir, vam iniciar aquest projecte, amb la intenció de
promoure i difondre els valors positius que pot dur implícita l´activitat esportiva en edat escolar.
El primer pas del projecte va ser l´elaboració d´un decàleg o codi ètic esportiu que resumeix
forma breu i senzilla els principis generals que, al nostre entendre, han de prevaler sempre
qualsevol activitat esportiva. Aquest decàleg va ser editat en forma de díptic i cartell i presentat,
una primera fase, a les entitats i clubs esportius més majoritaris i a tots centres escolars
Ciutadella.
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El pas més interessant, tanmateix, és l´experiència pilot d´aplicació d´aquest codi ètic a tots els
clubs de futbol de Ciutadella en la categoria Benjamí. Bàsicament consisteix en l´aplicació i
avaluació d´una sèrie de pautes de conducta a observar durant els entrenaments i els partits. Es
tracta, en definitiva, d´aconseguir el màxim nivell de concreció del codi ètic en l´activitat esportiva
quotidiana.
Consensuar aquestes pautes de conducta i expressar-les clara i fàcilment en una fitxa d´avaluació
no ha estat una tasca fàcil. Com a resultat de les sessions de seguiment amb els entrenadors n´hem
modificat alguns aspectes a fi d´adapatar-les millor a la realitat de la pràctica esportiva. Tanmateix,
hem de dir que els clubs de futbol reconeixen la importància del projecte i estan fent un esforç per
tirar-lo endavant. A tots ells, a les directives, i als entrenadors dels més petits en particular, hem
d´agrair sincerament la seva disposició. Sense el seu esforç i col.laboració aquesta experiència no
s´hauria, ben segur, començat.
El projecte contempla també una activitat trimestral de formació per a les famílies, monitors
esportius i públic en general. Així, al llarg del curs passat, es va organitzar una xerrada sobre salut i
esport, una taula rodona on es va debatre el model de competició del futbol en l´edat escolar i,
finalment, ja en el mes de maig, una xerrada sobre el paper de la família en l´activitat esportiva en
edat escolar.
Precisament arran d´aquesta darrera intervenció, i conscients de la importància de la família de
cara a promoure l´esportivitat, hem elaborat un llibret que amb el títol Marca la diferència, pretén
assessorar els pares i les mares en els diferents moments de la pràctica esportiva dels seus fills .
Aquest llibretó es presentarà dilluns, juntament amb l´edició dels díptics amb el decàleg per a la
resta d´esports, més minoritaris, que van quedar pendents l´any passat.
Continuar l´experiència pilot, incidir en la formació dels monitors i de les famílies, sensibilitzar els
diferents estaments esportius, apropar el món esportiu als altres àmbits socioeducatius del
municipi..... ,en definitiva, treballar perquè l´àmbit esportiu municipal esdevengui realment un
espai educador , és el propòsit que ens mou i ens anima. Tots i totes, ja sigui com a entrenadors,
com a esportistes, com a pares i mares d´infants que practiquen esport, com a espectadors o com a
ciutadans, hi tenin un paper a jugar.
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