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PRESENTÁMONOS

O

Ola, son Carolina, teño 10 anos e estudo 5º de primaria. O que máis me gusta é xogar cos meus amigos e amigas na praza. Os meus deportes preferidos
son o fútbol e o balonmán, pero tamén practiquei
judo. Hai uns meses descubrín a equitación e
encántame ir montar a cabalo con Lucía e Mariña.
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Tamén me gusta ler libros de detectives e os contos que relatan historias de personaxes ás que lles
acontecen as mesmas cousas que me suceden a
min. Christine Nöstlinger é a miña escritora preferida. Aínda que, claro está, tampouco esquezo a
televisión.
Ola, eu son Miguel Anxo, tamén teño 10 anos e
estudo 5º de primaria. Xogo nun equipo de baloncesto e ademais practico fútbol cos meus compañeiros e amigas cando nos reunimos. Tamén me gusta
andar en bicicleta, pero como non podo ir pola
estrada porque é perigoso quédanme poucos sitios
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para practicar. Como no colexio aprendín a tocar a
frauta estoume animando a ensaiar na casa e xa
teño un bo repertorio de cancións; ás veces sáenme
demasiados chíos e asubíos da frauta e, daquela, a
miña familia e os veciños…
Ola, eu son Pomba. O que máis me
gusta é viaxar por
todo o mundo. Por
iso me encargaron
levarlles os materiais
deportivos da non violencia a todos os nenos
e nenas que queiran
xogar.
Agora veño de Brasil, pero antes fixen unha ruta
por Inglaterra, Alemaña, Italia e Francia. Para vir
ata Galicia, dende Francia, percorrín o Camiño de
Santiago e, por certo, foi unha viaxe fantástica.
¡Recoméndovolo! Saín de Roncesvalles, visitei
Estella e durmín en Santo Domingo de La Calzada e
Astorga. En Ponferrada pasei un día visitando o
castelo dos templarios e, xa en Galicia, parei a
coñecer O Cebreiro. A continuación xa voei directamente ata Santiago de Compostela. Agora vou descansar uns días e despois de deixarvos en Galicia
todos os materiais deportivos da non violencia
marcharei a Portugal, alí tamén teño traballo.
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Como nos deportes non poden xogar sen os meus
materiais deportivos, estoume a converter nunha
experta en todos eles. Ademais, como viaxo cos
equipos alí a onde van xogar, coñezo case todas as
partes do mundo e tamén persoas de todas as razas
que falan diferentes idiomas. Pero como a linguaxe
do deporte é internacional, nunca temos problemas
para entendernos.
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1. COMO EMPEZOU
ESTE PROXECTO: UNHA
LONGA HISTORIA

A

Agora ímosche contar como naceu esta Guía da
non violencia para o deporte e para a vida que tes
nas túas mans.
Todo empezou un día
que estabamos na clase
de
educación
física
aprendendo a xogar a
balonmán. Nós iamos
perdendo, pero perdendo
por moitos goles, e o
outro equipo empezou a
chamarnos de todo e a
rirse do mal que o faciamos. Sentímonos fatal,
estabamos tan enfadados
e desanimados por como
nos trataban que decidimos deixar de xogar.
Entón formouse unha boa discusión ata que, por
fin, o profesor conseguiu poñer un pouco de orde en
9

todo aquel balbordo. Estabamos tan indignados e
excitados que, ao final, o de ir perdendo no partido
case quedou reducido a unha anécdota. Unha cousa
levounos a outra e despois xa empezamos a falar de
todo o que non nos gustaba que acontecese cando
xogabamos.
Uns lembraron situacións que sucederan noutras
clases de educación física. Outros
falaban do que lles acontecía
na praza cando se reunían para xogar.
Outros contaron o
que lles pasara
cando xogaban
cos seus equipos nas ligas. E
algúns mesmo
nos falaron do
que viran cando
acudían como espectadores aos
campos e pavillóns polideportivos.
Despois da discusión na clase de educación física,
quedara claro que algúns comportamentos de xogadores e compañeiros non nos gustaban demasiado.
Tiñamos moitas interrogantes que aclarar e preguntabámonos:
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• ¿Por que algúns compañeiros eran demasiado brutos, por que había que apartarse cando eles pasaban?
• Non entendiamos a
razón de que outros fosen
inxustos cos demais ou de
que abusasen deles; que os
discriminasen
facendo
correr rumores falsos ou
que utilizasen a chantaxe.
• Non comprendiamos
que fose necesario insultar
para ser un xogador de verdade.
• Tampouco aceptabamos que algúns compañeiros intentasen facer trampas para enganarnos e
así poderen gañar.
• E o que, por suposto, non cabía na nosa cabeza
eran as situacións de machismo que vivían as
nenas todos os días, unha e outra vez.
A verdade, non nos sentiamos demasiado cómodos xogando desta forma. Os partidos e os xogos
estragábanse sempre, porque, ao final, non era
divertido e non gozabamos.
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De todos os xeitos, o noso profesor tamén intentaba explicarnos, unha e mil veces, que con esas
discusións e conflitos tamén estabamos a aprender
moitas cousas: sobre o deporte, sobre a forma
correcta de xogar e sobre o xeito de ser mellores
persoas. Dicíanos que o deporte é unha escola para
a vida, pero nós aínda non o entendiamos demasiado ben. Interesábanos, sobre todo, xogar e divertirnos e que os partidos non se interrompesen polas
parvadas de sempre.
Agora, dende
que pasaron uns
meses, parece que
somos capaces de
lembralo todo cun
pouco de distancia e tamén de
recoñecer que é
certo que aprendemos algunhas
cousas: que temos
diferentes tipos
de compañeiros;
que cuns estamos
de acordo e con
outros non; que
algúns comportamentos non se poden xustificar nunca, en ningunha situación; e que facer deporte e xogar non significa ser bruto e violento, insultar, facer trampas
para gañar, burlarse dos demais e ser machista.
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Así que pensamos, ¿a ver se van ter razón os
nosos pais cando din que de todo se pode aprender
e que non hai mal no que non haxa ben?

1.1. BUSCAMOS PALABRAS NO DICIONARIO
Como nos gustaba
falar destes temas co
noso grupo de amigos e
sempre lle preguntabamos ao profesor de
educación física a súa
opinión, e a outros profesores, animounos a
facer un traballo e
recomendounos ler o
Código de conduta deportiva elaborado pola
Dirección Xeral para o Deporte da Consellería de
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado da
Xunta de Galicia.
A verdade, non sabiamos o que era ese tal Código
de conduta deportiva. Como se chamaba código
pensamos se sería algo relacionado cos códigos dos
axentes secretos e dos espías, pois, como temos un
club de detectives, enseguida o asociamos con iso. E
tampouco sabiamos o que era a Dirección Xeral
para o Deporte.
Como xa aprendemos a manexar o dicionario
decidimos buscar a palabra código. Había moitos
13

significados que non entendiamos, pero o profesor
axudounos a aclarar os que tiñan relación co que
estabamos a buscar. E ao final comprendemos que:

UN CÓDIGO É UN CONXUNTO DE NORMAS E REGRAS
QUE NOS DIN COMO DEBEMOS COMPORTARNOS E QUE
ACTITUDES TEMOS QUE MANIFESTAR CARA AOS
DEMAIS NUN LUGAR DETERMINADO, NESTE CASO NO
DEPORTE.

Ao empezar a ler o Código de conduta deportiva
atopámonos con outra palabra que tampouco coñeciamos: ética. E tamén decidimos buscala no dicionario. Resultounos un pouco máis difícil entender a
que se refería, porque, para explicala, utilizaban un
termo novo para nós: moral. Pero comprobamos
que a moral fai referencia a se as condutas das persoas son de bondade ou de malicia.

MORAL: SE

AS CONDUTAS DAS PERSOAS SON DE

BONDADE OU DE MALICIA.

Con esta información xa estaba todo un pouco
máis claro, unimos os significados de moral e ética
e conseguimos escribir a seguinte frase:
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A

ÉTICA DEPORTIVA

REFÍRESE ÁS NORMAS
MORAIS QUE ORIENTAN A
CONDUTA

DAS

PERSOAS ,

POLO TANTO INDÍCANOS AS
CONDUTAS DE BONDADE E OS
COMPORTAMENTOS QUE SON DE
MALICIA NO DEPORTE.

Neste momento démonos de
conta de que os significados de
código, de ética e de moral tiñan
coincidencias.
De todos os
xeitos, tamén tivemos que buscar no dicionario outras palabras que xurdiron ao longo dos
debates, porque
o profesor nos
dixo que non tiñamos unha idea moi clara sobre
elas. Esas palabras eran: machismo, feminismo e
sexismo.
O dicionario explicaba o que era o machismo e,
ademais, cunha soa frase:
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MACHISMO: ACTITUDE

DE PREPOTENCIA DOS

HOMES CON RESPECTO ÁS MULLERES.

Entón decatámonos de que,
cando xogabamos
e estabamos xuntos nenos e nenas,
moitos dos nosos
compañeiros eran
machistas coas
nenas e críanse
superiores a elas.
A continuación
buscamos a palabra feminismo. Atopamos que o explicaban con
dúas frases:

FEMINISMO:
POSTURA FAVORABLE Á MULLER, A QUEN CONCEDE
CAPACIDADE E DEREITOS RESERVADOS ANTES AOS
HOMES.

MOVEMENTO

SOCIAL QUE ESIXE PARA AS MULLE-

RES IGUAIS DEREITOS QUE PARA OS HOMES.
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¡Con esta palabra si que levamos unha gran sorpresa! Agora volo explicamos. Nós pensabamos
que a palabra feminismo era algo negativo, pero
cando lemos no dicionario o significado decatámonos de que moitos de nós eramos feministas e non o
sabiamos.

Cando o profesor de educación física nos pediu
que levantásemos a man os que nos considerabamos feministas, entón todas as nenas a levantaron,
tamén algúns nenos e outros compañeiros só o facían timidamente porque non remataban de crer que
o feminismo tivese ese significado.
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Ademais, xurdiu unha pregunta moi interesante:
¿os nenos tamén poden ser feministas? O profesor
aclarounos
esta
cuestión e díxonos o
seguinte:
As persoas que
defenden os mesmos
dereitos e oportunidades para homes e
mulleres, por suposto que tamén poden ser homes. Da mesma forma
que tamén poden ser machistas as mulleres.
Despois de escoitar a resposta do profesor,
algúns compañeiros tamén se animaron a declararse feministas. E, ademais, decatámonos de que nos
comportabamos como machistas moitas máis
veces do que pensabamos.
Pero faltábanos buscar a palabra sexismo. O
dicionario poñía o seguinte:

SEXISMO: DISCRIMINACIÓN DE PERSOAS DUN SEXO
POR CONSIDERALO INFERIOR A OUTRO.

A partir desta información formouse unha nova
polémica. As nenas dicían que os nenos eran sexistas con elas, porque nalgunhas actividades que
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facían xuntos, como xogar ao fútbol, as consideraban inferiores e iso non era xusto, porque:
• Nós poñemos interese no xogo.
• A outros nenos que
xogan peor que algunhas nenas respéctanos
máis.
• Non todos os nenos
xogan ben ao fútbol,
uns si e outros non.
• Non todas as nenas xogamos mal ao fútbol,
unhas xogan ben e outras xogan peor.
E, pola súa banda, os nenos dicían que tamén as
nenas eran sexistas con eles, porque cando estaban
a xogar á corda ou á goma non os deixaban xogar.
A resposta das nenas foi a seguinte:
Non vos deixamos xogar porque non tomades en
serio xogar á goma ou á corda, facedes parvadas e
non vos interesa aprender a facelo ben.
Pero, en cambio, cando nós xogamos ao fútbol si
que poñemos interese en facelo ben e mellorar. Se
non nos interesase, xa non entrariamos no partido.
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Neste momento o profesor axudounos a encontrar unha clave moi importante para entender por
que os nenos teñen actitudes distintas ás das
nenas:
Os nenos séntense inseguros nalgúns xogos que
organizan as nenas, pensan que van facer o ridículo. Pero, en realidade, non o fan porque teñen habilidades para poder facelo ben.
E as nenas, cando se implican en deportes que
organizan os nenos, aínda que tamén se sintan
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inseguras porque
as rexeitan, parece que se preocupan menos do ridículo porque o interese por xogar
supera a todo o
demais.
Agora quedábanos por saber que era a Dirección
Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
Informáronnos que é o organismo responsable do
deporte e de definir a súa filosofía na Comunidade
Autónoma galega. E que, no ámbito de toda
España, tamén existe outro organismo semellante
que se chama Consello Superior de Deportes, que
depende do Ministerio de Educación, Cultura e
Deportes, e que igualmente elaborou un código de
ética deportiva.

1.2. LEMOS O CÓDIGO DE CONDUTA DEPORTIVA DA
XUNTA DE GALICIA
Lemos o Código de conduta deportiva da Xunta
de Galicia co profesor na clase de educación física,
para poder descifrar e entender todo o seu significado e axudáronnos moito os exemplos que el nos
ía poñendo. Entón, decatámonos de que este código
falaba do deporte en positivo e de todo o bo que
podiamos aprender cando xogabamos:
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(+)
• A AMIZADE, A CONVIVENCIA E O RESPECTO AOS DEMAIS, AÍNDA QUE SEXAMOS DIFERENTES.
– Que ninguén é superior aos demais.
• A IGUALDADE DE DEREITOS E OPORTUNIDADES PARA HOMES E MULLERES.
– A defensa do feminismo.
• A LEALDADE E O TER PALABRA.
– Que temos que cumprir os compromisos co
equipo, cos compañeiros, etc.
• A DEPORTIVIDADE, A NOBREZA CO ADVERSARIO, O XOGO LIMPO E A ÉTICA (QUE
XA SABIAMOS O QUE ERA).
– Que non é correcto facer trampas.
• DEFENDER O MEDIO.
– Que non podemos deixar lixo tirado no chan
nos lugares a onde imos facer deporte.

E, en cambio, excluían do deporte todo o que a
nós tampouco nos gustaba:
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(–)
• AS TRAMPAS E O ENGANO: O XOGO SUCIO.
- Que simular un penalti é xogo sucio.
• A DOPAXE: TOMAR SUBSTANCIAS, QUE
NON SON ACEPTADAS NO DEPORTE, PARA
AUMENTAR O RENDEMENTO DEPORTIVO.
- Que doparse é facer trampas e, ademais, non
é bo para a saúde.
• O REXEITAMENTO DE TODA FORMA DE
VIOLENCIA: FÍSICA, VERBAL, XESTUAL,
ETC.
- Que dar patadas, insultar, facer cortes de
manga, etc. son condutas de violencia.
• A DISCRIMINACIÓN: POR SER DOUTRA
RAZA, POR SER NENO OU NENA, POLA
FORMA DE PENSAR, ETC.
- Que a discriminación é unha actitude de
machismo, sexismo, racismo, etc.
• OS ABUSOS E APROVEITARSE DA DESVANTAXE DOS DEMAIS.
- Que hai que superar o contrario en igualdade
de condicións.
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O debate que se organizou na clase ao falar do
Código de conduta deportiva foi moi interesante e
tamén moi ruidoso, porque queriamos falar á vez
e non sempre estabamos
todos de acordo. Cando o
profesor conseguiu organizar todas as mans que
estaban levantadas, empezamos a aclararnos un
pouco. Uns estaban a
favor do Código de conduta deportiva e a outros
parecíanlles ben algunhas
cousas, pero, en cambio,
xustificaban algúns comportamentos porque os
viran nos maiores, nalgúns compañeiros de clase e en certos xogadores
que saían na televisión.
A discusión máis intensa produciuse cando
empezaron a saír situacións que viviamos no día a
día: excluír ou non os que xogan peor; non deixar
participar as nenas cando se xoga ao fútbol, porque
as nenas non saben xogar; utilizar a forza bruta
para superar un contrario; calar os insultos ou dicilos e, por último, se está ben enganar os demais ou
o árbitro aínda que non nos vexan.
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1.3. DECIDIMOS UN NOME PARA O NOSO CÓDIGO
Por suposto que o debate non rematou ese día.
Prolongouse durante todo o curso e animábase
cada vez que acontecía na clase algunha situación
deste tipo. Ao final, coa axuda do profesor de educación física, e dos demais profesores que nos
daban clase, tomamos a decisión de escribir o noso
propio código de conduta deportiva.
Como estabamos a inventar un código propio
decidimos poñerlle tamén un nome particular. E
como escoitaramos falar da violencia no deporte
pensamos que o noso código debía buscar o obxectivo contrario. Entón, despois de moitos intentos,
decatámonos de que o máis doado era falar de non
violencia.
Ademais, os profesores do
colexio no Día da Paz
falárannos de Gandhi
e da súa loita pola
paz e a non violencia e nós estabamos de acordo co
que defendía ese
señor cando dicía
que: non hai un
camiño para a paz,
a paz é o camiño.
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A palabra non violencia foi aceptada por todos e
con ela quedaba resumida, no Código da non violencia, o noso xeito de pensar, de xogar e de relacionarnos cos demais no deporte e na vida.

CÓDIGO DA NON VIOLENCIA

1.4. ORGANIZAMOS UN PROCEDEMENTO
PARA RECOLLER AS IDEAS DE TODO O COLEXIO:
OS COLECTORES DE RECICLAXE
Agora explicámosvos o mecanismo que organizaron os profesores no colexio para poder elaborar
este código. Cada vez que atopabamos unha situación ou actitude de violencia tanto na clase, como
no recreo, na praza ou nun partido, anotabámola
nun folio e metiámolo nuns colectores de reciclaxe
que se colocaran na entrada do colexio.
Coa idea dos colectores de reciclaxe queriamos
representar que nos desfaciamos de todo o que non
nos gustaba, tanto no deporte como na vida. E que
despois o iamos reciclar e transformar en comportamentos positivos e axeitados ao Código da non
violencia.
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Os nomes dos colectores de reciclaxe eran os
seguintes:
• COLECTOR
ACTITUDES

DE

RECICLAXE Nº 1:

CONTRARIAS AO XOGO

LIMPO E Á NON VIOLENCIA.

Incluímos aquí os casos de violencia física, verbal, xestual e de xogo sucio.
• COLECTOR
ACTITUDES
CIÓN.

DE

RECICLAXE

CONTRARIAS Á

Nº

2:
COMPETI-

Metemos neste colector os comportamentos de
xogadores aos que só lles interesa gañar, que non
lles pasan aos demais, que se burlan doutros e que
non admiten a superioridade do contrario.
• COLECTOR
ACTITUDES
CIÓN.

DE

RECICLAXE

CONTRARIAS Á

Nº

3:
COOPERA-

Escribimos para este colector os casos de xogadores que van por libre, que se cren os mellores,
que non falan tranquilamente cando hai un conflito
ou discusión, as situacións de machismo e de falta
de compromiso.
A guía que tedes agora nas vosas mans é o resultado de toda esa experiencia. No título desta guía
27

falamos de non violencia no deporte e na vida, porque nos demos de conta de que:

• Aprender a xogar pódenos axudar a
aprender a vivir.
• No deporte e na vida, se pode utilizar o
mesmo Código da non violencia, o noso.

Como podedes comprobar, tamén nos pareceu
boa idea incluír debuxos para ilustrar as diferentes
situacións que todos nós iamos metendo en cada
colector. E como temos un amigo que é debuxante
pedímoslle que nos fixese os debuxos, chámase
Manel Cráneo e seguro que moitos de vós xa o coñecedes. Agora volo presentamos.
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Xa só nos queda animarvos a repetir a experiencia no voso colexio ou a inventar unha nova estratexia. Despois podédesnos contar as vosas suxestións e envialas ao seguinte enderezo:

proxectononviolencia@xunta.es

Desta forma, dentro duns anos teremos moitas
máis ideas e poderemos elaborar entre todos un
novo Código da non violencia.
Ata pronto.

Carolina

Pomba
29

Miguel Anxo

2. O NOSO CÓDIGO
DA NON VIOLENCIA
PARA O DEPORTE E
PARA A VIDA

A

A continuación presentámosvos o Código da non
violencia para o deporte e para a vida que elaboramos. Está formado polas diferentes frases que nós
deixamos en cada un dos colectores de reciclaxe
dos que xa vos falamos.
De todos os xeitos, tamén contamos coa colaboración, para a elaboración e redacción definitiva das
frases, dos compañeiros de 5º A e dos profesores do
colexio público Isidro Parga Pondal de Santa Cruz,
en Oleiros (A Coruña).
Pero tamén vos temos que informar dun pequeno
cambio que introducimos. Nestes momentos, en
vez de colectores de reciclaxe utilizamos caixas de
correo dos desexos. Explicámosvolo.
Ao principio, os colectores de reciclaxe recollían
as condutas contrarias ao xogo limpo e á non vio30

lencia, á competición e á cooperación que nós
observamos no noso contorno e que queriamos reciclar en condutas positivas.

Pero agora, para presentar o noso Código da non
violencia, utilizamos as caixas de correo dos desexos porque as condutas negativas xa as reciclamos
e transformamos en condutas positivas, que son as
que nós desexamos que se desenvolvan no deporte
e na vida.
Ademais, ten que ser así porque, como xa vos
explicamos, un código fai referencia a un conxunto
de normas e regras que nos din como debemos
comportarnos e que actitudes temos que manifestar cara aos demais nun lugar determinado, neste
caso no deporte.
Os nomes das caixas de correo dos desexos son
os seguintes:
31

• CAIXA

DE

CORREO 1:
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS DE XOGO LIMPO E NON VIOLENCIA.

• CAIXA

DE

CORREO 2:
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS NECESARIOS PARA A COMPETICIÓN.

CORREO 3:
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS NECESARIOS PARA A COOPERACIÓN.
• CAIXA

DE

Suxerímosvos que leades o Código da non violencia con calma, ao longo de varias clases de principio de curso, co voso profesor de educación física.
Porque traballamos moito e incluímos todas as condutas que se nos ocorreron para poder facer deporte e vivir dentro da non violencia.
De todos os xeitos, tamén sería interesante que o
puidésedes utilizar noutras materias como material de traballo na aula. Por exemplo, na materia de
lingua para ler en voz alta e comprender o significado das palabras que nós buscamos no dicionario.
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Na materia de Coñecemento do Medio para entender como a ética condiciona o respecto cara ao
medio e como as actitudes de discriminación tamén
se poden manifestar cara a persoas doutras cidades. Ou na materia de plástica, para deseñar campañas de concienciación: pancartas, lemas, follas
de recollida de sinaturas a prol do xogo limpo, da
non violencia e en contra do machismo.
Agora imos centrarnos no Código da non
violencia para o deporte e para a vida. En
cada unha das frases
que están nas caixas de
correo dos desexos
debedes manifestar o
voso acordo ou desacordo coa afirmación
que se realiza, sinalando cun (x) no recadro
correspondente.
Ao rematar debedes facer un reconto do número
de veces que sinalastes no recadro de acordo.
Porque, se aceptades o noso código podedes asinar
o Contrato da non violencia que incluímos ao final
da guía. Este contrato comprométevos a actuar no
deporte e na vida dende a filosofía da non violencia.
Nese momento é cando podedes cubrir os datos do
carné da non violencia que vos incluímos ao final.
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Pero, por suposto, tamén podedes ler o Código da
non violencia na casa cos vosos pais e pedirlles a
eles que respondan ás frases sinalando o seu acordo ou desacordo. Nese momento, sodes vós os que
lles podedes ofrecer aos vosos pais a posibilidade
de asinar o Contrato da non violencia. E, a continuación, xa lles podedes conceder o carné da non
violencia en función das súas respostas e das instrucións que incluímos tamén na última páxina.

¡Boa lectura e xoga limpo nas respostas!
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CAIXA DE CORREO 1.
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS
DE XOGO LIMPO E NON VIOLENCIA
• REXEITAMOS A VIOLENCIA FÍSICA

Os xogadores que, a propósito, dan patadas, puñazos, agarran o contrario, etc. para interromper o
seu xogo, é porque non teñen as verdadeiras habilidades deportivas para superalo.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Aos que habitualmente dan patadas e son demasiado brutos hai que pedirlles que se desculpen
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diante dos demais e se comprometan a xogar limpo
de aí en diante.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Aos que non cumpren o compromiso de xogar
limpo e sen violencia hai que pedirlles que abandonen o xogo ata que estean dispostos a xogar limpo
cos demais.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Non estamos de acordo coas persoas que destrúen o que é de todos: papeleiras, bancos, etc. e realizan pintadas nas paredes dos edificios dos demais.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

• REXEITAMOS A VIOLENCIA VERBAL
Os insultos ao árbitro ou
a outros xogadores
nunca axudan a
aumentar o marcador e sempre
dan unha mala
imaxe do deporte, dos deportistas e dos espectadores.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
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Os que manifestan insultos de odio e rancor
cando perden, cando outros xogan mellor ca eles,
etc. non son auténticos deportistas porque non
saben perder.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Se hoxe gañas e te burlas do contrario, lembra
que mañá ti podes perder e non che gustará que se
burlen de ti. Hai que saber gañar.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Xogamos para gañar e superar ao contrario, este
é o obxectivo da competición, pero non hai ningún
xogo deportivo que inclúa a humillación e a burla
dos demais.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]
Poñerlles alcumes aos demais:
paquete, manta, o
nena, gordiño, etc.
para burlarse deles
non é propio de
auténticos deportistas.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
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• REXEITAMOS A VIOLENCIA XESTUAL

Hai que utilizar as normas de cortesía ao rematar o partido e felicitar ao contrario. Hai que ser un
auténtico xogador sempre, dende o principio ata o
final.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Hai que aprender a controlar os xestos e enfados
por capricho e a non marchar do xogo porque as
cousas non saen como queremos.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Os xestos obscenos, cortes de manga, etc. non
son propios dos auténticos deportistas.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

•ACEPTAMOS O XOGO LIMPO E RESPECTAMOS AS NORMAS

O xogo limpo no deporte e na vida rexeita excluír
outros por envexas, poñer na súa contra a outros
compañeiros, etc.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

A deportividade rexeita simular faltas e facer
trampas para enganar o árbitro e os demais deportistas.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

O bo deportista cumpre as normas establecidas
polo grupo ou o regulamento e tamén denuncia as
inxustizas.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

A vantaxe no marcador hai que conseguila en
igualdade de condicións. Aproveitar a desvantaxe
do contrario, cando un dos seus xogadores caeu e
está lesionado no campo, non é correcto.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

ACTIVIDADE DA CAIXA DE CORREO Nº 1
Atopa nesta sopa de letras as 3 palabras que deixaron os nosos compañeiros no colector de reciclaxe nº 1 e que son actitudes contrarias ao xogo
limpo e á non violencia.
Trampas, insultos, patadas.
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CAIXA DE CORREO 2.
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS
NECESARIOS PARA A COMPETICIÓN
• TODOS SOMOS NECESARIOS PARA XOGAR
Todos os integrantes
do equipo son necesarios, aínda que non poidan participar todos sempre, nin
todos á vez.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
Se excluímos do xogo os que consideramos que
xogan peor, nunca poderán mellorar e conseguir
seguridade en si mesmos.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Sen contrario non hai competición, polo tanto
non é un inimigo, é o rival que necesitamos para
poder competir.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

Sen xuíz ou árbitro non se pode empezar nin
rematar un partido oficial, polo tanto, é imprescindible no deporte para que se respecten as regras e
se poida decidir o gañador.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

• ADEMAIS DE PREOCUPARSE DE GAÑAR,
HAI QUE VALORAR O BO XOGO, PROGRESAR E
MELLORAR COMO PERSOA E COMO EQUIPO

O importante é participar, porque para poder
gañar ou perder hai que participar.
De acordo [ ]
42

En desacordo [ ]

Ao final da competición, ademais de preocuparse
de gañar, hai que falar co profesor/adestrador de
como se participou e de se se conseguiron as metas
que nos propuxeramos.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

No deporte, e na vida, é necesario aprender a ter
paciencia, aprender a esperar a vitoria e os obxectivos perseguidos.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

• DEBEMOS REAPRENDER A GAÑAR E REAPRENDER A PERDER
Nas competicións non poden
gañar todos, porque a competición está organizada para que ao
final só haxa un
gañador.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
Na competición o importante é loitar de forma
leal pola vitoria.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

Participar na competición ofrece a opción de
gañar e a opción de perder. Pero se non se admite o
risco de perder, entón é mellor non xogar.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Ademais de aprender a xogar, é necesario aprender a enfrontarse coa derrota, porque forma parte
do xogo e da vida.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Unha derrota non é un fracaso, é a oportunidade
para mellorar na próxima ocasión.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Cando perdes, o xuíz ou árbitro non ten a culpa
de todo. O árbitro pode equivocarse, pero todos nos
equivocamos moitas máis veces do que pensamos.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

• DEBEMOS ESTAR DISPOSTOS A ADMITIR
A SUPERIORIDADE DO CONTRARIO
Ademais de preocuparse por gañar, hai que
aprender a recoñecer as vitorias e a superioridade
do equipo contrario.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

Unha xogada é
boa e un golazo é un
golazo, aínda que o
marque o contrario.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
Como espectadores debemos aplaudir ao noso equipo e
ao contrario, esas
actitudes marcan diferenzas entre un bo espectador e o que non o é.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
Dende as bancadas, como espectadores, sempre nos parece todo moi doado.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]

ACTIVIDADE DA CAIXA DE CORREO Nº 2
Forma unha frase de cinco palabras que resume
a filosofía da caixa de correo nº 2. Debes converterte en detective e seguir as seguintes pistas:
45

• Acción que se realiza cando se practica deporte co obxectivo de superar ao contrario (en infinitivo).
________
• Presente do verbo ser: terceira persoa do singular.
_
• Significado do signo da suma.
____
• Primeira sílaba da palabra queixo.
___
• Unha das posibles opcións da competición.
_____
• Forma a frase coa orde das pistas:
________

_

____
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___ _____

CAIXA DE CORREO 3.
ACTITUDES E COMPORTAMENTOS
NECESARIOS PARA A COOPERACIÓN
• REXEITAMOS OS DEPORTISTAS QUE VAN
POR LIBRE, HAI QUE COOPERAR
Hai que axudar os compañeiros de equipo e cumprir coas tarefas propias de cada un, iso é cooperar.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Cando xogamos hai que implicarse ao máximo no
xogo, dar o mellor dun mesmo e gastar todas as
enerxías.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Aínda que o equipo contrario é o noso rival,
tamén debemos cooperar con el para desenvolver
un bo partido e dentro da filosofía do xogo limpo.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

A cooperación tamén implica atender as instrucións do árbitro: a súa tarefa é axudar a que todo
saia ben.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Cooperar tamén significa obedecer as consignas
e decisións do adestrador, dánolas para que todo
saia ben na competición.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

As diferenzas de opinión entre xogadores durante un partido soluciónaas o capitán ou o adestrador. E débese falar delas despois do partido.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

As diferenzas de opinión co adestrador ou profesor deben formularse con actitudes de respecto e
despois do xogo.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Debemos aprender a controlar o noso comportamento, porque pode ter consecuencias negativas
para o equipo (tarxetas amarelas, vermellas, etc.)
e, ademais, os nosos seguidores poden verse
defraudados.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

É necesario colaborar na colocación e recollida
do material deportivo porque todos o utilizamos,
non é só unha responsabilidade do profesor ou
adestrador.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

• REXEITAMOS O MODELO DE DEPORTISTAS QUE SE CREN OS MELLORES
Hai que valorar a todos os participantes, non só
aos que gañan, chegan primeiro ou meten máis
goles ou puntos.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Nos deportes de
equipo non se
pode buscar só o
éxito propio e destacar por enriba
dos demais.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
Nos deportes, e
na vida, o éxito
débese a todos os
membros do equipo: aos que xogan, aos que non saíron xogar, ao
adestrador, aos directivos, etc.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Os xogadores que son humildes ante os seus éxitos deportivos son os verdadeiros deportistas.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

Hai que comprender os fallos dos compañeiros,
todos temos fallos e ninguén é perfecto.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

• ESTAMOS EN CONTRA DO MACHISMO E
DO SEXISMO
Un equipo somos todos, non é correcto converter
as nenas en invisibles, ignoralas e non lles pasar o
balón só porque son nenas.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Excluír as nenas do xogo ou
convertelas en
invisibles, só porque son nenas, é
unha
conduta
machista e de
discriminación.
De acordo [ ]
En desacordo [ ]
Un neno, simplemente por ser neno, non xoga
mellor que as nenas. Non todos os nenos son bos
facendo deporte.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

Excluír os nenos, por ser nenos, das actividades
que organizan as nenas é unha actitude de sexismo. Eles teñen calidades para practicalas.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

O deporte é para todos, para os nenos e para as
nenas. Cada un achega as súas calidades.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

O patio do recreo ou o pavillón é de todos, non é
propiedade nin dos nenos nin das nenas. Hai que
repartir con xustiza o espazo para xogar.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

• DEFENDEMOS O DIÁLOGO E A COOPERACIÓN ANTE UNHA DISCUSIÓN OU CONFLITO
Nunha discusión hai que aprender a escoitar os
demais e a organizar quendas para falar.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Nunha situación de conflito hai que ser imparciais e recoñecer diante dos demais que alguén,
aínda que non sexa o meu amigo, pode ter razón ou
boas ideas.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

Ante unha discusión deportiva hai que ser capaz
de poñerse no lugar dos outros para poder entender que pasou e saber realmente como se senten.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Ante un conflito debemos buscar a solución máis
xusta para cada caso, e non unha igual para todas
as situacións.
De acordo [ ]
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En desacordo [ ]

• DEBEMOS TER PALABRA E CUMPRIR OS
COMPROMISOS
Despois dunha situación de conflito é fundamental cumprir co que se acordou e lembrarlles aos
demais que tamén deben facelo.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

Os que non cumpren o acordado non son persoas
nas que poidamos confiar.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

No deporte e na vida, cada persoa debe cumprir
os seus compromisos e loitar polo que considera
xusto, a pesar de que outros non o fagan.
De acordo [ ]

En desacordo [ ]

ACTIVIDADE DA CAIXA DE CORREO Nº 3
Agora tes que formar unha frase de catro palabras que resume a filosofía da cooperación. Debes
transformarte de novo en detective e construír a
resposta a través das pistas seguintes:
• Artigo determinado, masculino singular.
_

54

• Grupo de persoas necesario para facer deporte.
______
• Presente do verbo ser: primeira persoa do plural.
_____
• Contrario a nada, en plural.
_____
• Forma a frase coa orde das pistas.
_

______

_____
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_____
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Solución para a
caixa de correo nº
1. Xogo limpo e non
violencia.

Solución para a caixa de correo nº 2.
Competición.
Frase: COMPETIR É MÁIS QUE GAÑAR.

Solución para a caixa de correo nº 3.
Cooperación.
Frase: O EQUIPO SOMOS TODOS.

3. SOLUCIÓNS ÁS
PROBAS DAS CAIXAS
DE CORREOS

4. DICIONARIO DA
NON VIOLENCIA
NON VIOLENCIA
• Unha forma de
xogar e de vivir.
• Actitudes e comportamentos éticos
de respecto cara aos demais.
• Comportamentos de xogo limpo: rexeitamento das trampas.
• Rexeita todo tipo de violencia: física, verbal, xestual, psicolóxica, de discriminación, etc.
• Postura que defende cumprir os compromisos e facérllelos cumprir aos demais.

COMPETICIÓN
• Para que haxa xogo
ten que haber adversario.
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• O contrario é o rival, non é un inimigo.
• Enfrontarse co rival para superalo e
gañar, pero respectando o xogo limpo e a
non violencia.
• Superarse a si mesmo e mellorar as habilidades deportivas.
• Progresar como equipo.
• Aprender a gañar e aprender a perder.

COOPERACIÓN
• Colaborar con
todos os membros
do equipo para
conseguir un resultado positivo.
• Colaborar co outro equipo e co árbitro
para o bo desenvolvemento do xogo.
• Pensar máis no grupo e no equipo que
nun mesmo.
• Saber escoitar os demais nunha discusión e organizar quendas de palabras.
• Adestrarse para ser imparciais nun conflito e buscar a solución máis xusta.
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MACHISMO
• Actitude de superioridade dos homes con
respecto ás mulleres.

FEMINISMO
• Postura
que defende a
igualdade de dereitos
e oportunidades
de homes e mulleres.

SEXISMO
• Discriminación de persoas dun sexo por
consideralo inferior ao outro.
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5. CONTRATO DA
NON VIOLENCIA E CARNÉ
DA NON VIOLENCIA
PARA O DEPORTE E
PARA A VIDA

S

Se xa liches o Código da non violencia para o
deporte e para a vida, agora debes facer un reconto
do número de veces que sinalaches o recadro de
acordo. Se contabilizaches máis de 55 respostas,
estás en condicións de asinar o Contrato da non violencia e tamén de cubrir os teus datos no carné da
non violencia. ¡Parabéns!
¡Pero non esquezas que sempre se pode mellorar
na carreira da vida por ser unha mellor persoa!
As mesmas puntuacións serven para que os teus
pais asinen o Contrato da non violencia para o
deporte e para a vida e que lles poidas conceder o
carné da non violencia.
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CONTRATO DA NON VIOLENCIA PARA ESCOLARES

1.- ACTITUDES E COMPORTAMENTOS DE
XOGO LIMPO E NON VIOLENCIA.
• Rexeitamos a violencia física.
• Rexeitamos a violencia verbal.
• Rexeitamos a violencia xestual.
• Aceptamos o xogo limpo e respectamos as normas.
2.- ACTITUDES E COMPORTAMENTOS NECESARIOS PARA A
COMPETICIÓN.
• Todos somos necesarios para xogar.
• Ademais de preocuparse de gañar, hai que valorar o bo xogo,
mellorar como persoa e como equipo.
• Debemos reaprender a gañar e reaprender a perder.
• Debemos estar dispostos a admitir a superioridade do contrario.
3.- ACTITUDES E COMPORTAMENTOS NECESARIOS PARA A
COOPERACIÓN.
• Rexeitamos os deportistas que van por libre, hai que cooperar.
• Rexeitamos o modelo de deportistas que se cren os mellores.
• Estamos en contra do machismo e do sexismo.
• Defendemos o diálogo e a cooperación ante unha discusión ou
conflito.
• Debemos ter palabra e cumprir os compromisos adquiridos.
O alumno .……………………………………...………………………………..........…..
Do Colexio ………………………………………………………..……………..….........
Coa sinatura deste contrato comprométese a cumprir, no deporte
e na vida, o Código da non violencia e a axudar a que os seus compañeiros tamén o cumpran.
Lugar ……………………………….........., día ….. de ........................ 200 ....
Sinatura
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CONTRATO DA NON VIOLENCIA PARA NAIS E PAIS

1.- ACTITUDES E COMPORTAMENTOS DE
XOGO LIMPO E NON VIOLENCIA.
• Rexeitamos a violencia física.
• Rexeitamos a violencia verbal.
• Rexeitamos a violencia xestual.
• Aceptamos o xogo limpo e respectamos as normas.
2.- ACTITUDES E COMPORTAMENTOS NECESARIOS PARA A
COMPETICIÓN.
• Todos somos necesarios para xogar.
• Ademais de preocuparse de gañar, hai que valorar o bo xogo,
mellorar como persoa e como equipo.
• Debemos reaprender a gañar e reaprender a perder.
• Debemos estar dispostos a admitir a superioridade do contrario.
3.- ACTITUDES E COMPORTAMENTOS NECESARIOS PARA A
COOPERACIÓN.
• Rexeitamos os deportistas que van por libre, hai que cooperar.
• Rexeitamos o modelo de deportistas que se cren os mellores.
• Estamos en contra do machismo e do sexismo.
• Defendemos o diálogo e a cooperación ante unha discusión ou
conflito.
• Debemos ter palabra e cumprir os compromisos adquiridos.

A nai/ O pai .…..…………………………............…………………………..........…..
Coa sinatura deste contrato comprométese a cumprir, no deporte
e na vida, o Código da non violencia e a difundir esta filosofía a
outros pais.
Lugar ……………………………….........., día ….. de ........................ 200 ....
Sinatura da nai
Sinatura do pai
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CARNÉ DA NON VIOLENCIA PARA ESCOLARES
Nome …………...........……………………………………………………………...
Apelidos ………………………………………………………........……………….
Colexio ………………………………….......……………………………………….
Lugar ……………..………… día ….… de ………..….....…… de 20 ... ....

SOCIO DA NON VIOLENCIA
Sinatura

CARNÉ DA NON VIOLENCIA PARA A NAI
Nome …………...........……………………………………………………………...
Apelidos ………………………………………………………........……………….
Lugar ……………..………… día ….… de ………..….....…… de 20 ... ....

SOCIO DA NON VIOLENCIA
Sinatura

CARNÉ DA NON VIOLENCIA PARA O PAI
Nome …………...........……………………………………………………………...
Apelidos ………………………………………………………........……………….
Lugar ……………..………… día ….… de ………..….....…… de 20 ... ....

SOCIO DA NON VIOLENCIA
Sinatura
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