Eduvólei fomentant l'esforç

Club Esportiu Eduvólei Ametlla del Vallès
Àrea d'Educació – Abril 2012

Eduvólei fomentant l'esforç
CE Eduvólei Ametlla va néixer el maig del 2009 sota la iniciativa de 30 famílies, amb
fills i filles d'entre 10 i 16 anys, unides per la concepció del voleibol com a eina
educativa. Vam iniciar la nostra activitat amb 32 jugadors i, actualment, ja en som
més d'un centenar entre diversos municipis del Vallès Oriental (L’Ametlla del Vallès,
Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana i Cardedeu).

La nostra entitat funciona gràcies a la il·lusió dels seus jugadors, famílies, cos tècnic i
gestors; i al funcionament ben planificat des de 3 àrees d’actuació: esportiva, social i
econòmica.

El projecte “Eduvólei fomentant l’esforç” guanyador d’una beca de la Fundació
Espavila amb el suport de la Generalitat de Catalunya, proposa la creació d’una nova
Àrea d’Educació per gestionar un pla d’iniciatives i activitats per fomentar la cultura de
l’esforç.

L’àrea d’educació serà formada, inicialment, per la comissió redactora del projecte
premiat. Aquest grup de treball ha estat composat per dues estudiants universitàries
cursant educació social i educació infantil, un professor de matemàtiques de
secundària (pare de l’equip cadet femení), una psicòloga i logopeda (mare de l’equip
juvenil femení) i la coordinadora de l’entitat, llicenciada en comunicació.

“Eduvólei fomentant l'esforç” és un conjunt d'activitats formatives que tenen per
objectiu principal promoure la cultura de l'esforç en jugadors i jugadores d’entre 13 i
16 anys.

Per assolir aquest objectiu, el projecte s’ha estructurat en tres vies de treball
diferenciades segons els receptors de les activitats formatives. Els receptors principals
seran els components d'equips infantils i cadets de l'entitat. Els altres dos col·lectius
de treball seran els agents adults que afecten directament en l'aprenentatge dels
esportistes joves: família (pares i mares) i cos tècnic.

Les activitats dirigides al cos tècnic seran orientades a la seva formació com a
educadors. Se’ls proporcionarà cursos impartits per professionals externs a l’entitat i
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sessions de formació i debats organitzats directament per Eduvólei. Aquest pla de
formació persegueix un objectiu principal: fomentar el seu lideratge a través de la
gestió de la motivació de l’equip i, també, promoure eines d’autoconeixement per
poder exercir un rol modèlic dins del grup.

La tasca cap a les famílies anirà orientada a teixir una xarxa de comunicació perquè
entitat, familia i cos tècnic cooperin en la tasca educativa a través de l’esport.

La part del projecte orientada als jugadors i jugadores és un pla d’activitats per
entendre què és la cultura de l’esforç i que els valors que se’n deriven ens fan ser
millors persones. Les activitats es troben estructurades en mesos: cada mes es
treballa un valor vinculat a la cultura de l’esforç (responsabilitat, empatia, cooperació,
perseverança, …). Les activitats són variades i, principalment, estan gestionades
directament pel cos tècnic de l’equip.

L'àmbit d'aplicació d'aquest projecte són tots els equips en edat infantil i cadet que
Eduvólei tingui a la comarca del Vallès Oriental. Actualment, Eduvólei es troba immers
en el desenvolupament del seu Pla de promoció i millora del voleibol al Vallès. Aquesta
iniciativa vol ajudar a millorar la gestió del voleibol ja existent a la comarca i a crear
nous grups d'Eduvólei en municipis de la rodalia de L'Ametlla del Vallès i Bigues i
Riells.
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