
 DESEMBRE 2016 EDUCACIÓ EN VALORS 

 

Proposta Novembre 2016: FAIR PLAY, empatia i el 

tractament dels prejudicis 

 

Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente 

con el corazón de otro. – Alfred Adler. 

Objectius del mes: 

- Reflexionar sobre el fair play.  

- Conèixer què és l’empatia i 

aprendre tècniques per treballar-la. 

- Descobrir quins prejudicis tenim, 

per què els tenim i com podem 

evitar jutjar a les persones. 

Metodologia: 

Entrenadors/es del club! Malauradament aquesta temporada ens estem 

trobant amb diferents casos de maltractament entre jugadors/es, ja vingui 

des de l’institut o bé dins del volei. Personalment crec que, abans 

d’entrenadors som persones, i cal cuidar i vigilar amb molt de compte 

aquests casos per tractar-los com més aviat millor. A més a més, aprofitant 

que aquest any hem engegat el projecte de VALORS, no podem permetre ni 

donar per alt aquestes situacions al nostre club. 

Tractarem tres temes, que estan molt relacionats entre si, al llarg del mes 

de desembre: 

1) Fair play 

2) L’empatia 

3) El tractament dels prejudicis 
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Fair play: 

Seria interessant elaborar una llista de FAIR PLAY amb el vostre equip, on 

tots els jugadors participin i tothom estigui d’acord. 

Dins d’aquesta llista podem tractar temes com: 

- Respecte i protestes a l’àrbitre. 

- Respecte a l’equip contrari. 

- Respecte a les instal·lacions i material. 

- Decisions de l’entrenador i de l’àrbitre. 

- Tracte i amabilitat amb rivals. 

- Animar a qui ha fallat. 

- Ajudar als companys en qualsevol moment, ajudar amb la pròpia 

experiència. 

- Mostrar ajuda a qualsevol que ho necessiti. 

- Etc. 

Aquí teniu un vídeo on es veu una jugada de voleibol amb acció de Fair 

Play: https://youtu.be/4FuQY1DjGm8.  

 

Empatia: 

Preguntarem als jugadors/es si saben què és l’empatia, una mica en forma 

de debat entre tots. 

A continuació presentarem tres casos, que l’entrenador/a haurà d’explicar 

quan tots estiguin concentrats i ben atents en l’activitat: 

 Imagina’t que arribes a un club de voleibol nou i la jugadora que juga 

de la teva posició et fa la vida impossible. Al cap de 3 setmanes estàs 

fart i ja no tens ganes d’anar a entrenar perquè tot l’equip et mira 

malament. 

o Com et sentiries? 

o Com creus que actuaria una persona que se sentís així? 

o Com la podríem ajudar des de fora? 

 Imagina’t que tens problemes a casa, els teus pares no poden estar 

gaire pendents de tu i t’has d’ocupar de les feines de casa. Estàs 

pendent dels menjars, dels germans i a més, dels deures de l’institut. 

Quan treus males notes et renyen i hi ha mal rotllo. Després vens a 

voleibol i no entrenes gaire bé perquè estàs cansat/da i l’entrenador 

també et demana més de tu. 

o Com et sentiries? 

o Com podríem ajudar a aquesta persona? 

https://youtu.be/4FuQY1DjGm8
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 Imagina’t que l’escola, l’anglès, la música, el volei...tot et va més o 

menys bé, no tens problemes a cap lloc. Cada dia quan arribes a 

l’entreno tens alguna persona que t’abraça o et rep amb un somriure 

i et fa passar una bona estona durant tot l’entreno. T’agradaria?  

 

TOTES AQUESTES SITUACIONS SÓN MOLT PRÒXIMES A NOSALTRES. 

En aquesta activitat cal fer reflexionar als jugadors/es que res del que 

parlem són coses inhabituals o que ens quedin gaire lluny. 

Reflexionem (no cal que tothom parli en veu alta, només reflexionar una 

mica...a vegades són temes delicats per forçar a parlar a les jugadores): 

- Us heu trobat mai en alguna de les situacions? 

- Coneixeu d’algú que hagi patit per algun problema semblant? 

- Creieu que us heu posat al seu lloc? 

- Sabeu alguna manera com podeu ajudar a aquesta persona? 

- Pensem què podem fer... 

 

Cada dia podem fer algun gest per apropar-nos a algú i aconseguir que 

tingui un millor dia. 
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Prejudicis: 

Mostrarem diferents fotografies amb perfils de persones diferents. Hem de 

reflexionar i treure algunes conclusions amb l’equip: 

- No hem de jutjar a ningú per la seva manera de vestir, de parlar, etc. 

- Pensem el per què aquella persona va vestida, parla o es mostra així. 

- ACCEPTAR A TOTHOM TAL I COM ÉS. 

 


