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ens sana in cor-
pore sano és una 

-
-

cedeix del  llatí clàssic.  La seva 

-
-

en la qual les civilitzacions dona-
-

atlètica i espiritual de l’individu 

-
tren com l’activitat física reper-
cuteix positivament en la salut 
dels infants i adolescents; cada 

-

el qual contribueix a reduir el ni-
vell d’estrès i a una millora de 
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L’esport com a eina 
per a fomentar el 
benestar i la inclusió

M

a debat

-

plasticitat sinàptica i un millor ren-
diment acadèmic.

-
sociar el concepte esport com un 
dret dels infants i en un sentit més 

el dret dels infants a les activitats 
recreatives i a l’esport és un dret 
reconegut i d’obligat acompli-
ment per part dels estats; la falta 
d’acompliment d’aquest dret com-

-

especialment els que estan en si-

practiquin 
cada dia 60 minuts d’activitat fí-
sica moderada o vigorosa -

-
pleix aquest nivell d’activitat física 

persones amb discapacitat per-

equips esportius en el seu entorn 
més proper.

propor-
cionar accions que assegurin el 
benestar integral dels infants i 
joves i que n’evitin l’exclusió so-
cial

-

l’esport com a eina de canvi social 
i la posa al servei dels infants en 

Metodologia ‘FutbolNet’
-

i l’activitat física com a eina de 

Cal apuntar que encara que 
el propi nom indueix a pensar 
en el futbol com a l’eix cen-

aquesta és perfectament apli-
cable i latent en tots aquells 
jocs i esports d’equip i indivi-
duals

<< El dret dels infants a les activitats 
recreatives i a l’esport és un dret 

reconegut i d’obligat acompliment per 
part dels estats >>
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concep l’activitat física com un 
element vertebrador per a la so-

-
riències de convivència. 

i s’ha anat consolidant des de lla-
-

cia internacional en els quatre 
continents i arribant a ser una me-

humilitat, esforç, ambició posi-
tiva, respecte i treball en Equip

-

Amb l’ànim de contextualitzar 

partit en tres temps: en el primer 
temps els dos equips es reuneixen i 

-

en pràctica les normes acordades; 
i en el tercer temps els dos equips 

ha anat el partit.

educatiu respecta els acords dels 
participants i els convida a partici-
par en la presa de decisions. Quan 
aquestes normes són proposades 
pels infants i joves, s’observa 
més intenció per respectar-les. 

i educadores no actuen com a àr-
-
-

-
tit és la suma total de la partici-

partit.

Els partits compten amb tres 
normes bàsiques: no hi ha àrbitre 
(el què afavoreix l’autonomia en la 

-
-

-

-
cipants redueixin el seu nivell de 

-

a connectar amb la importància i 

espai molt motivador i important 

-

Viatge al Líban de la Fundació Barça
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a debat

valuosa oportunitat: la de desen-

-

FutbolNet s’enriqueix amb les ex-
periències de vida de persones de 

-

ha dotat de coneixement per adap-
tar-la i aportar solucions a proble-
màtiques complexes i diverses.

-
refugiats, amb 

diferents capacitats i en situació 
de risc d’exclusió social per tal de 
contribuir al seu benestar i inclu-
sió social.

L’esport per al foment 
del benestar integral dels 
infants
El concepte de salut porta implí-

que preveu diferents variables in-

En aquest sentit i pel que fa 

destaquen que les persones que 
realitzen activitat física mostren 

-

l’efecte de les positives.
model de RULER  

-
-

treballar la resiliència i la millora 
de l’estat anímic.

-
-

la xarxa d’entitats que vetllen pel 
-

tut.

les dades del darrer informe del 
-

de les nenes entrevistades han 

-
vistats han reduït el sentiment de 
por.

-
-

ponsabilitat Personal i Social de 

prendre respon-
sabilitat del seu propi desenvo-
lupament personal i social

-

quals es fomenta la responsabili-
tat individual -

i la social (respecte i tre-

transferir-ho a altres contextos de 

-

-

L’esport per al foment de 
la inclusió dels infants 

o material: famílies amb un nivell 

recursos els impedia satisfer les 
seves necessitats més bàsiques. En 

fenomen de l’exclusió social glo-
balment supera el concepte de 
pobresa i de desigualtat clàssic

-
sem que l’esport és un aliat en el 
foment de la igualtat i en  la cons-
trucció d’una societat més justa 
vers la població infantil

han de ser un escenari on tots els 
-

L’esport té el potencial de can-
viar les percepcions de la socie-
tat vinculades a les capacitats de 

<< Les persones que realitzen activitat física mostren més 
capacitat per definir, distingir i descriure les emocions, així 

com per modificar les emocions negatives, interrompre-les i 
promoure l’efecte de les positives >>
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-

el context sociocultural- poden in-

i a canviar la manera en què els 

pel seu entorn: veure un nen o una 
nena superant les seves limitacions 
és inspirador.

els va-

lors en els nens i joves són fàcil-
ment desenvolupats mitjançant 
activitats esportives

pràctica del valor (no només a la 

l’esport es converteix en un trans-
missor dels valors vinculats al tre-

sobre la base de la pràctica i les 
-

-
afavoreix el creixement per-

sonal amb actituds positives cap a 
un mateix i cap als altres.

és un valor que cohesiona el 
-
-

per a tothom sense excep-

de construir comunitats que 

d’aprendre en la diferència. 

Mandela:

“L’esport té el poder de 
transformar el món. Té el 
poder d’inspirar, d’unir la 
gent com poques altres co-
ses. Té més capacitat que 
els governs d’enderrocar 

<< L’esport ajuda a 
reduir l’estigma i la 

discriminació >>

Viatge al Líban de la Fundació Barça


