MAPA DE VALORS POSITIUS DE MALLORCA

Què és?
El Mapa de valors positius és un recull gràfic inèdit i pioner que mostra
exemples reals de casos en què, durant la pràctica esportiva, s’ha
manifestat espontàniament una acció plena de valors educatius.
Normalment, destacam els aspectes de l’esport més relacionats amb el
rendiment (parlam de resultats, classificacions, campionats…), i
passam per alt qüestions fonamentals en la formació personal.
Així, el Mapa de valors vol reflectir accions educatives que, en un futur,
a curt, mitjà i llarg termini, beneficiaran tots els joves esportistes.
No tothom que fa esport aconseguirà grans gestes esportives, però sí
que tothom es pot beneficiar d’una formació educativa plena.

Objectius
Reconèixer la importància dels valors esportius per la gran
repercussió que tenen en l’educació de tot el jovent
esportista.
Difondre els valors esportius des d’un punt de vista pràctic i
real i mostrar les accions del nostre esport base que són
exemples clars per a totes les persones que estimam l’esport i
l’educació de la nostra joventut.
Recollir i classificar les accions que transmeten els valors
esportius i posar-les a disposició de tota la societat
mallorquina perquè siguin visibles i puguin ser útils.

Com participar-hi?
Si sou a un esdeveniment esportiu a Mallorca i veis alguna
imatge que pot reportar l’expressió dels valors de l’esport, us
animam a agafar el vostre mòbil o la vostra càmera i a
enregistrar la seqüència.
Quan tingueu el vídeo preparat, ens el podeu enviar per
qualsevol d’aquestes vies:
– En cas que excedeixi de 10 Mb hauràs d'enviar-ho per
Wetransfer o Icloud a l'adreça videos@mapadevalors.com
– En cas que no excedeixi de 10 Mb, mitjançant l’enllaç:
http://www.esportbasemallorca.net/ca/mapa-de-valors

El Mapa de valors en el web
Com s’ha de consultar el mapa:
Trobareu el Mapa de valors positius en el web
www.esportbasemallorca.net

El Mapa de valors en el web
- Ubicació del lloc on s’ha produït l’acció
Les icones estan col·locades damunt el mapa just al punt geogràfic on s’ha produït l’acció que
mostra el valor esportiu.
- Esport o modalitat esportiva
Les icones estan classificades per esport, de manera que totes les icones amb un mateix dibuix
representen les imatges dels valors esportius d’un únic esport.
- Comarca a la qual pertany la persona protagonista de les imatges
Les icones també es mostren amb un color característic que representa la comarca a la qual
pertany la persona protagonista de les imatges.
Aquests tres criteris de classificació permeten a la Direcció Insular d’Esports exposar públicament
i a l’abast de tothom una col·lecció d’imatges pròpies de Mallorca en què es veuen clarament els
valors esportius en l’esport base.

