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Per la present, us informem que el Departament d’Esports i Joventut del Consell d’Eivissa posa a
l’abast de tots els alumnes dels centres escolars i IES d’Eivissa un programa d’iniciació i promoció de
24 esports per al curs 2012-2013, que tenen una gran acceptació com ho demostren les 19.863
participacions del curs passat.
Dins del marc jurídic i amb caràcter específic, cal assenyalar que sense perjudici del currículum de
l’educació física, les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències
respectives, han de fomentar la participació de la població en edat escolar en activitats esportives, el
seu ensenyament i la seva pràctica en tots els centres escolars de les Illes Balears com a element de
l’educació i el desenvolupament dels escolars.
Als efectes de la Llei 14/2006 de 17 d’octubre de l’esport de les Illes Balears, es considera esport
escolar aquella activitat esportiva organitzada que practica, en horari no lectiu, la població en edat
escolar. La pràctica de l’esport escolar ha de ser preferentment poliesportiva i ha de garantir que la
població escolar conegui la pràctica de diverses modalitats esportives d’acord amb la seva aptitud
física i edat.
L’execució dels programes d’esport escolar correspon, en els àmbits territorials respectius, a les
administracions esportives de les Illes Balears que, en cada cas, tingui atribuïda la competència.
Les administracions esportives competents han de canalitzar la pràctica esportiva escolar mitjançant
els centres docents, les federacions esportives de les Illes Balears i, si s’escau, altres entitats
esportives o de promoció de l’esport.
Per aquest motiu, us presentem mitjançant aquest díptic aquestes activitats que formen part del
programa “l’esport per a l’edat escolar” i del Pla Estratègic Esportiu d’Eivissa 2012-2016 del Consell
d’Eivissa, on hi trobareu representats en la nostra mascota d’en Joan Pic, tots aquells esports que us
agradaria conèixer i més endavant practicar, baix el lema Pica’t amb l’esport, i que difondrem i
promocionarem dins els col·legis, a través d’uns voluntaris.
El nostre objectiu és oferir la possibilitat de què el major nombre possible d’al·lots i al·lotes d’Eivissa
d’entre 5 i 17 anys practiquin algun esport de manera saludable i divertida, i al mateix temps donar a
conèixer 16 regles bàsiques del Codi Ètic Esportiu que hem elaborat, adreçades als esportistes,
entrenadors, tècnics, àrbitres, jutges, pares i mares, espectadors, dirigents i mitjans de comunicació.
També hi trobareu en aquest díptic una Carta d’un fill a tots els pares i les mares del món, amb el
propòsit de fonamentar les seves relacions en el millor entorn possible, afavorint el creixement de
l’al·lot i la al·lota com a futur ciutadà i esportista, eliminant totes aquelles conductes negatives que
obstaculitzin el seu normal desenvolupament.
Els interessats en aprofundir en alguns d’aquests esports, tenen a la seva disposició els telèfons i emails de contacte de cadascuna d’aquestes modalitats esportives de les delegacions federatives,
independentment del contacte des del nostre Departament d’Esports i Joventut.
Des del Consell d’Eivissa entenem que la labor de les delegacions federatives, dels centres docents,
juntament amb aquelles entitats que les envolten com poden ser les AMIPA, són fonamentals per a la
formació integral dels escolars i en la consecució de les condicions físiques adequades que els
permetin, en el futur, una pràctica d’activitat física saludable per a tots, o bé, d’esportiva avançada per
aquells amb més condicions esportives.
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