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REACCIONEM
no acceptem 
la violència

EDUQUEM
som models 
per a la mainada

DAVANT 
D’AQUESTES 
SITUACIONS



QUÈ ÉS?

Ja fa alguns anys que des del Consell Esportiu del 
Gironès, creiem que és important educar en valors 
i, en aquest sentit, pensem que no hi ha res millor 
que aprofitar la sinergia de l'esport, com a eix 
transversal de la societat.

Amb aquest afany i amb tota la nostra il·lusió, us 
presentem el nostre nou programa "La Grada 
Suma - amb valors sempre guanyem!-", dissenyat 
per treballar els valors de l'esport i el joc net des 
dels centres educatius, de la mà de les principals 
entitats esportives de primera línia a la nostra 
comarca.

Us convidem a adherir-vos al programa i us 
proposem que participeu activament, i que 
demostreu que la grada té un rol molt actiu en 
l'esdeveniment esportiu i que amb valors sempre 
guanyem! Per a tots vosaltres... "La grada suma".

OBJECTIUS

• Educar en valors mitjançant l’esport amb una 
transferència directa a la societat.

• Potenciar els valors implícits en l’esport.

• Reflexionar entorn l’ambient que es viu en un 
esdeveniment esportiu. 

• Minimitzar les conductes inapropiades dins i fora 
del terreny de joc. 

• Conscienciar els mitjans de comunicació de la 
importància del tractament informatiu de les 
notícies esportives. 

• Despertar la mirada crítica dels espectadors tant 
a la grada com a través dels mitjans. 

COM SUMAR-VOS-HI?

Pas 1: Si us hi voleu adherir, cal signar el document 
d'adhesió de la pàgina web www.cegirones.cat

Pas 2: El CEG us enviarà una Unitat Didàctica per 
treballar els valors de l'esport a l'aula. Les 
activitats, les podreu desenvolupar a Educació 
Física, però també a tutoria, visual i plàstica, 
música...

Pas 3: Acabades les activitats, haureu de fer 
arribar a administracio@cegirones.cat una me- 
mòria de les activitats realitzades amb el grup 
classe, amb fotografies i experiències rellevants 
(segons pautes indicades).

Pas 4: El CEG valorarà la memòria per donar-hi el 
vistiplau i us emplaçarà a posar en pràctica 
l'activitat a un esdeveniment esportiu per participar 
activament en “La grada suma”


