“DEL PLOM A L’OR”
Sèrie d’articles de Martí Perarnau publicats a El Periódico durant els JJOO Beijing 2008
Guia de debat*

*NOTA: Valoreu cada pregunta i escolliu a quin col·lectiu (famílies, tècnics i/o esportistes) és més indicat plantejar-la. Hi ha qüestions
que segurament seran difícils de respondre per part d’infants.

“Ens enceguen les estrelles” (13/08/2008)
· Considereu Espanya com un país d’aficionats i no d’esportistes tal com diu l’autor? Tant si hi esteu
d’acord com si no, com ho justifiqueu?
· Esteu d’acord amb l’afirmació que l’estil de vida basat en el sacrifici i la disciplina no es predica com
a model pels fills i filles? Si no són sacrifici i disciplina, quins valors considereu que transmeten les
famílies?
· Els valors que transmeten les famílies són els mateixos que transmet la societat?
“Nedant amb llops” (16/08/2008)
· Tal com descriu l’autor, considereu a Phelps i Nadal com “herois” on la qualitat humana prima per
sobre de la qualitat esportiva?
“19:00. Missió no impossible” (18/08/2008)
· Considereu que els tres esportistes espanyols que apareixen a l’article representen un exemple
positiu o un model a seguir per a infants i joves? Per què?
· Valoreu que és fàcil actuar com Nadal quan ets el número 1 del món? I tornar a competir al màxim
nivell després de superar problemes importants com ha fet Deffer? I respondre com Domínguez a
una caiguda que et priva de la glòria?
· D’aquests tres casos, que mostren una qualitat humana important, quin creieu que té més significat
educatiu? Saber guanyar, saber superar-se o saber perdre?
“No hi ha èxit sense un bon entrenador al darrere” (22/08/2008)
· Com considereu que es valora la tasca dels entrenadors i les entrenadores al nostre país? Podria
ser millor?
· Quines accions, tant en l’àmbit públic com en el privat, proposaríeu per potenciar la feina dels
entrenadors i entrenadores? Quines tasques duríeu a terme a nivell educatiu?

