COMPROMÍS DEL CENTRES I ENTITATS
Des de finals dels anys 70, el Consell Esportiu de L’Hospitalet organitza a la Ciutat els
Jocs Escolars, una competició esportiva on participen, a diferents modalitats, més de
7500 nens, nenes i joves, i que suposa una eina per formar i educar. El Consell
aposta pel joc net, que és part de l’essència de l’esport. El definim com el conjunt de
valors i actituds que suposen una forma d’entendre les relacions amb altres persones,
de treballar cooperant, d’esforçar-se davant les dificultats, de ser humil enfront els
reptes o de celebrar les victòries sense ofendre.
Hi ha accions individuals i/o col·lectives que posen de manifest la existència, o
absència, de joc net als Jocs Escolars. Entre les actituds que el promouen trobem
l’autocontrol, la cooperació, la responsabilitat, l’empatia, l’expressió dels sentiments, la
tolerància, la no discriminació, la solidaritat i el respecte. L’esport escolar contribueix a
una millora de les relacions humanes, és un factor d’integració social, font de salut i
benestar, i on es posa èmfasi als valors positius de la diversitat per ajudar a la
convivència.
La pràctica de l’esport en edat escolar que organitza el Consell Esportiu es canalitza a
partir d’uns referents que són les entitats (o associacions) i els centres educatius, tant
de Primària com de Secundària, imprescindibles per garantir uns Jocs Escolars de
qualitat. Amb aquest document es fa palès, per escrit, el respecte d’aquests referents
amb les bones pràctiques, el joc net i el compromís amb la Ciutat.
Per tant, el centre educatiu o entitat sota signant es COMPROMET a...
•

A realitzar projectes esportius adients, on s’afavoreixin les sinèrgies
necessàries per allargar la pràctica esportiva dels infants.

•

A establir un llindar de mínims i màxims a les quotes de les activitats
esportives, evitant que cap nen sigui privat de fer esport per motius econòmics.

•

A millorar les eines i les vies de comunicació, facilitant als infants que s’hagin
quedat sense la possibilitat de la pràctica esportiva (sense grup) la informació
necessària on poden continuar la seva trajectòria esportiva. Els centres
educatius i les entitats de barri estaran en contacte.

•

A redactar un document intern, segons el model que el facilitarà el Consell
Esportiu, de compromís entre els membres dels centres i entitats i els
entrenadors. En ell s’acordarà que els entrenadors, quan deixin l’entitat, no
tenen el dret de pressionar ni de forçar que els jugadors també hagin de
canviar amb ells: els esportistes no són propietat de ningú.

•

A entendre que la pràctica de l’esport té uns costos relacionats i, per tant, no
s’acceptarà la incorporació d’esportistes que no hagin liquidat les deutes
econòmics amb la seva entitat esportiva anterior.

•

A respectar el següent protocol quan altre centre o entitat esportiva estigui
interessat en un esportista extern:
o

El representant de l’entitat esportiva interessada parlarà directament
amb l’entrenador de l’equip o amb el delegat d’esports /
coordinador esportiu, per analitzar el cas concret.

o

Els pares i/o el nen, rebran la informació de que existeix un interès
extern per part de l’entrenador i/o el delegat d’esport. A partir d’aquí es
quan l’entitat externa pot parlar amb la família i el nen.

o

Es potenciarà la possibilitat de mantenir una pràctica esportiva en
ambdues organitzacions, sempre que el nen provingui d’un centre
educatiu i els horaris ho permeten.

o

Es respectarà sempre la decisió de l’esportista. Ell, i els seus pares,
escoltades les diferents opcions, tenen la decisió de romandre o canviar.

o

No es faran comentaris que desprestigiïn cap part implicada.

o

Aquest contactes mai començaran abans de l’abril.

o

L’entitat no podrà endur-se, del mateix centre, més de dos esportistes
per categoria, a una mateixa temporada.

o

No s’acceptarà la incorporació d’esportistes que hagin firmat una
clàusula de compromís sense la baixa de l’entitat de procedència,
fomentant així la responsabilitat del jugador.

Estant d’acord amb totes aquestes qüestions, ratifico el compromís del meu
centre educatiu / entitat amb el respecte i el joc net, signant aquest document.

Segell i signatura:

Nom:
Càrrec:
Centre educatiu / entitat:

L’Hospitalet, ____ de_______________de 201_

