
Educació en valors: 
potencial i opcions

per a entitats dedicades a la formació
esportiva infantil i juvenil 



En el sector esportiu...

Cal garantir entorns esportius que...

Previnguin conductes de risc.

Ajudin als nostres menors a adquirir 

valors saludables i positius.

Contribueixin a una convivència 
responsable, constructiva i 
solidària.
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Tenim un 

repte social 

ineludible!



Com podem contribuir a l'educació en valors?

4 pilars per a la transmissió de valors:

Harmonia entre tots els agents

Continuïtat. No es treballa a cops de campanyes

Exemplaritat

Experiència reiterativa
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Una estratègia per millorar el potencial educatiu

Reforç de la capacitat institucional de les entitats 

en la promoció sistemàtica i eficient dels valors ètics, 

a través de tres eixos...



QUÈ ÉS EL SEGELL DE GARANTIA ÈTICA?

Distinció per a entitats dedicades a 

a la formació esportiva infantil i 

juvenil. 

Reconeixement públic 
del seu compromís i pràctica 
provada en el foment de valors 
ètics. 



LA METODOLOGIA SES



LA METODOLOGIA SES
1. Creació d’una comissió ètica

Liderant el procés,

amb la participació de tots els 
agents implicats: 

pares i mares, 

cos tècnic 

i responsables de les entitats 

esportives.



LA METODOLOGIA SES
2. Elaboració d’un codi ètic

Personalitzant l’ideari ètic, 

com a resultat de la reflexió

i de la priorització

dels valors propis de cada entitat.



LA METODOLOGIA SES
3. Disposicions organitzatives

Vehiculant la implementació
del protocol de funcionament, 

i assegurant mesures de seguiment 

i avaluació de l’aplicació

del codi ètic.



LA METODOLOGIA SES
4 i 5. Sistematització de la pràctica

Dissenyant plans de formació
i de comunicació i sensibilització
per fer arribar el codi a tots els 

beneficiaris.



AVANTATGES DEL SES PER A LES ENTITATS

Permetre un procés participatiu de 

tots els actors de l'entitat: 

apropiació.

Reforçar la capacitat institucional 
per autoevaluar-se i planificar. 

Possibilitar adaptar el mètode a la 

realitat organitzativa i contextual. 

Comptar amb el suport de la Xarxa 
SES (grups d'aprenentatge, recursos, 

creditació, visibilitat pública).
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ADOPTA

ADAPTA
COMPARTEIX

CREA

AVANTATGES DEL SES PER A LES ENTITATS

Xarxa de treball col·laboratiu per a la transferència i 
l'escalabilitat



ACCIONS DELS SOCIS BENEFICIARIS

Participar activament en els grups d’aprenentatge i treball col·laboratiu de la Xarxa

Aportar reports qualitatius i quantitatius a la unitat de seguiment i avaluació del projecte

Difondre el SES en 

el seu entorn 

socio-esportiu

Crear continguts (textos, audiovisuals) que difonguin la seva experiència d’implementació SES

Contribuir a la captació de fons per al finançament de la implementació SES a la seva entitat

Generar i p
artic

ipar 

en iniciatives

col·le
ctives (p

er 

exemple, 

l’organització de 

tornejos)



QUÈ HEM FET FINS ARA?

Més de 2.500 nens i joves a Barcelona, Madrid y Brasil, 
espais referencials per a l’esport internacional.

Definició dels estàndards del Segell 

de garantia ètica.

Experiència pilot al Club Esportiu 

Vila Olímpica (Barcelona). 

Incorporació d’altres clubs com el 

Sant Cugat Esport Futbol Club

Club Hortaleza Rugby (Madrid)
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QUÈ HEM FET FINS ARA?

Primeres passes de la xarxa SES al 
Brasil (Clube Escola da Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazes e 

Recreaçao de São Paulo).

Llançament d'un espai web  per al 

desenvolupament de la xarxa 

internacional SES.

Presència al waterpolo i bàsquet a 

través del Club Natació Sant Andreu

(Copa del Rei de Waterpolo 2012) i 

Campus Rudy Fernández.
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www.ses-sports.org

Carmen Salcedo

csalcedo@fundacioitinerarium.org

www.fundacioitinerarium.org


