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Benvolguts,
En uns moments com els actuals on la nostra societat
està vivint situacions complexes i importants canvis
socials, la Fundació del FC Barcelona ha considerat adient
desenvolupar un programa adreçat al jovent del nostre
país.
El programa que aquí presentem té com a objectiu
fonamental transmetre als infants valors mitjançant
l’esport perquè els integrin en la seva vida quotidiana i
afavorir, així, el seu creixement personal.
Com a Club tenim un fort compromís amb la societat
i aquesta fortalesa la volem utilitzar per endegar una
iniciativa que ajudi a construir una societat més justa
i solidària. No se’ns escapa la importància que en
l’educació suposa adquirir uns valors que seran la base
d’un desenvolupament personal ben fonamentat.
És per a nosaltres un plaer poder presentar-vos aquest
programa amb el desig que sigui una eina de gran utilitat
per al món educatiu i així poder treballar per al futur dels
nostres infants.
Ben atentament,

Josep Maria Bartomeu
President
FC Barcelona

Ramon Pont i Amenós
Vicepresident
Fundació FC Barcelona
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LA FUNDACIÓ DEL FCB
La Fundació del FCB, creada l’any 1994, és l’entitat a través de la qual el
FC Barcelona vehicula la seva Responsabilitat Social Corporativa.
Tots els projectes que es desenvolupen des de la Fundació s’emmarquen
dins dels seus quatre pilars: la utilització de l’esport com a eix
vertebrador; el foment de l’educació i els valors positius de l’esport;
la infància i la joventut com a beneficiaris objectius i la projecció de la
vessant social del FC Barcelona.
La Fundació, dins del seu programa marc, Esport i Valors, ha desenvolupat
el programa Barçakids que pretén impulsar una acció de gran abast i
llarg recorregut entre els escolars d’edats compreses entre els 6 i els 12
anys.
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QUÈ ÉS BARÇAKIDS
Barçakids és un projecte desenvolupat per la Fundació del FC Barcelona
dirigit als nens i nenes de 6 a 12 anys, que pretén fomentar i consolidar
el sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de
l’esport i del joc i de la participació activa i inclusiva.
L’objectiu és, amb rigor pedagògic però al mateix temps per mitjà de
procediments diversos, dinàmics i molt innovadors, on l’esport és l’eix
motivacional, promoure en els infants l’anàlisi i el coneixement d’hàbits
i actituds que generin canvis que els ajudin a créixer a nivell personal i
col.lectiu.

Aquest projecte actualment consta de tres línies d’actuació, on l’esport i
la vida quotidiana són sempre els motors per a la transmissió dels valors:

Programa
Escolar

Revista
Barçakids

Web
Barçakids

El programa
que fomenta
els valors
a través de
l’esport

El món
Barçakids
en paper

Els recursos
educatius
Barçakids a un
clic!
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BARÇAKIDS. EL PORTAL WEB DELS
VALORS
Amb la voluntat d’apropar i fer extensiu el projecte a tota la comunitat
educativa, Barçakids compta amb un portal web: fcbkids.cat. Els seus
objectius són:
•
•
•
•
•

Donar visibilitat al projecte i al treball que porta a terme al voltant
de l’educació en valors a través de l’esport.
Oferir als DOCENTS eines i recursos pedagògics referents als
valors.
Implicar la FAMÍLIA en l’aprenentatge dels valors dels seus fills i
filles.
Obrir el programa a altres usuaris que no hagin participat
presencialment.
Crear una comunitat d’infants, docents i família al voltant del
projecte Barçakids.

Barçakids. El vostre espai per jugar i
divertir-vos amb els valors!
Els valors a casa. Treballeu amb Barçakids
els valors en família.
Els valors a l’aula. No us perdeu els recursos
educatius que tenim preparats per a vosaltres.
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EL PROGRAMA ESCOLAR BARÇAKIDS
Barçakids, per mitjà del seu model pedagògic, respon a l’interès per
estructurar metodològicament el procés d’aprenentatge de tot allò relatiu
a un valor.
El Programa Escolar Itinerant Barçakids està estructurat en una
unitat didàctica on el RESPECTE és l’eix temàtic, tot i que a l’hora de
desenvolupar-la trobarem que aquest es relaciona amb altres valors,
competències, actituds i continguts relacionats, doncs entenem els valors
com un entramat, i no com l’existència d’aquests de manera separada i
aïllada dels altres valors.
Per transmetre el sentit i la importància dels valors per a la consecució
de l’èxit personal i social, el programa planteja un seguit d’estratègies
i recursos específics. Així doncs, la unitat didàctica presenta activitats i
dinàmiques adaptades a cadascun dels tres cicles de l’Educació Primària:
inicial, mitjà i superior. Per a la seva definició, a més, s’han tingut en
compte els corresponents currículums educatius.
Serà el nostre equip d’educadors especialitzats el qui, amb el suport de
l’Edukit (centre de recursos mòbil), dinamitzarà tot el seu contingut en les
seves diferents fases: Coneixement, Acció, Joc i Síntesi.
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El RESPECTE i els valors
El programa Barçakids desenvolupa un mòdul didàctic on es treballa el
RESPECTE tot relacionant-lo amb diversos valors, partint de la premissa
que aquests valors són una xarxa que configura sistemes morals i
sistemes ètics, tant personals com col.lectius.
Els principals valors treballats són:

VALORS

VALORS RELACIONATS

ESFORÇ

motivació, fortalesa, perseverança, fixació de fites, confiança

RESPECTE
TREBALL EN EQUIP

tolerància, igualtat, civisme, honestedat, empatia
companyonia, confiança en l’altre, col.laboració, empatia, responsabilitat

HUMILITAT

bondat, agraïment, esforç, igualtat, honestedat

AMBICIÓ

esperit de superació, excel·lència, paciència, compromís, assumpció de risc

S’ha tingut en compte, a l’hora d’identificar-los i seleccionar-los, aquells
que formen part de l’ideari social i educatiu del Futbol Club Barcelona i
d’altres institucions rellevants, com ara Unicef, i també els del currículum
educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Dinàmica de treball del programa
presencial
L’activitat s’estructura al llarg d’un dia i a partir de quatre mòduls de
treball, tots de marcat caràcter participatiu i lúdic.
ENTRA! (mòdul de coneixement; 90 min):
A partir d’activitats i dinàmiques diverses, i amb recursos
atractius, creem un entorn de presentació i descoberta sobre els
valors.
ACTUA! (mòdul d’acció; 45 min)
A partir d’una activitat d’anàlisi i participació, posem en pràctica
els valors tot reflexionant sobre la seva presència i importància a
la vida quotidiana i a l’esport.
JUGA! (mòdul de joc; 75 minuts):
Mitjançant la pràctica d’un esport, posem de manifest allò que
hem après als mòduls anteriors. D’aquesta manera, els infants
aprenen els beneficis dels valors que estem treballant.
CONNECTA’T! (mòdul de síntesi; 90 min):
Com a tancament de la sessió, el mòdul de síntesi promou la
reflexió sobre el conjunt d’activitats que s’han dut a terme,
l’expressió de compromisos i l’avaluació sobre la capacitat
d’interiorització dels valors treballats.
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Seqüència didàctica
HORARI

TÍTOL
Benvinguts

ENTRA!
1h30’

9:30h a
11:00h

DINÀMICA

COM i ON ACTUEM

Benvinguda, per part de l’educador, a tota

Tots junts a l’Edukit

la jornada del programa Barçakids.

A la recerca dels
valors

Gimcana per descobrir la definició dels
valors i activitat per aprofundir.

(aprox 50 nens)

Tots junts a l’Edukit
(en grups de 5 alumnes)

Visualització d’un vídeo temàtic i pluja
d’idees sobre el valor del respecte

Coneix el
RESPECTE

Tots junts a Edukit i a pista
esportiva (aquesta a partir

Joc grupal temàtic - dinàmica RESPECTE.

de 10:30)

ESMORZAR (de 11:00h a 11:30h)
Desdoblem grup

ACTUA!
45’

11:30h
a
12:15h

El RESPECTE en
joc

Jocs de participació, activitats lúdiques

(aprox 25 +25).

i dinàmiques en forma de Role Playing.-

1 grup a Edukit i l’altre a

centrat en l’àmbit escolar

sala annexa o tots junts a
Pista Esportiva

Qui té valors
guanya, i amb el
respecte guanyem
tots!
JUGA!
1h15’

12:15h
a
13:30h

Foto d’equip

Activitat per parlar i reforçar el RESPECTE
en l’àmbit esportiu.

Foto conjunta de tot el grup.

Les normes del joc Explicació de les normes de l’esport.
L’entrenament

Tots junts a Edukit

Conclusió: sempre amb RESPECTE.

Exercicis d’escalfament.

Tots junts a Edukit
Tots junts a la Pista
esportiva
(NOTA: en cas de pluja es
fa activitat adaptada a espai

El partidet

Dinàmiques esportives i partit.

indicat de la instal.lació sota

CONNECTA’T

cobert)

CONNECTA’T
1h30

DINAR (de 13:30h a 14:30h)
Reflexió grup classe al voltant de la

14:30h
a
16:00h

Trenquem
dinàmiques

jornada i preparació del compromís dels
alumnes vers el respecte.
Dinàmica de joc per reforçar el valor
treballat

Tots en xarxa,
el compromís
Barçakid

Desdoblem grup
(aprox 25 +25).
1 grup a Edukit i l’altre a
sala annexa

fcbkids.cat, el portal web educatiu,
enregistrem càpsula del compromís

Tots junts a Edukit

Comiat
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Els recursos
Per al desenvolupament de l’activitat comptem amb la guia didàctica
i l’Edukit, un centre de recursos mòbil que conté tots els recursos
pedagògics, lúdics i tecnològics necessaris per a dur a terme les activitats
in situ.
L’Edukit inclou:
- material esportiu: pilotes i altres elements necessaris per a la
pràctica esportiva;
- material tecnològic/audiovisual: tauletes tàctils, ordinador,
impressora, etc.;
- material plàstic: cartolines i altres tipus de papers, colors, llapis,
tisores, cola, etc.;
- material gràfic: làmines plastificades, textos, fitxes de treball, etc.
A més de ser el centre de recursos pedagògics, l’Edukit és un espai
de treball vivencial i temàtic que contribueix a reforçar el discurs de
l’educador i les activitats que s’hi desenvolupen.
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INFORMACIÓ I RESERVES
902 702 634 - info@fcbkids.cat
inscripcions.fcbkids.cat
www.fcbkids.cat

