
Alumn@s participants en el projecte 

Què pensen els alumnes? 
 
“Em sent molt feliç en veure tot el que els meus 

companys i jo hem aconseguit en tan poc temps”. 

“Per a mi els valors són ixos factors positius que 

tenim les persones i que ens ajuden a ser millors i 

voler superar-nos cada vegada més”. 

“Sincerament, estic molt sorprés que ens hagen 

contestat tants esportistes dedicant-nos unas 

frases motivadores que mai oblidaré”. 

“El meu valor favorit… són tots, però sobretot la 

humilitat i la confiança”. 

“Jo tinc clar quin és el meu valor favorit, el 

respecte als meus companys. Sense respecte et 

pots quedar sol”. 

  

Per què? 
 
 El projecte té com a finalitat l'adquisició de les 

competències clau recollides en el marc legislatiu 

per a aconseguir un ple desenvolupament personal 

i una formació integral de l'alumnat. 

 Així com els objectius generals d'etapa referits a 

aconseguir alumnes autònoms, actius, socialment 

vàlids i emprenedors.  

 Valors i actituds  són la pedra angular d'aquest 

projecte. Per a això, l'alumnat del centre s'ha 

proposat realitzar la “I Carrera solidària” per a 

recaptar fons per a la seua posterior donació a 

fundacions i ONG amb projectes centrats en 

l'educació infantil i la promoció de valors a través 

de l'esport.  

Amb aquesta iniciativa volem donar exemple molt 

destacat d'esforç, de solidaritat, de treball en 

equip i de cooperació als nostres *alumnes que els 

farà sentir-se orgullosos del seu treball quan 

finalitze el projecte i que, sens dubte, els farà 

créixer com a persones. 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

I CARRERA 
SOLIDARIA 

MISTERI D’ELX 

“Gent V, gent amb valors”. 

 

 

I Carrera solidària 
Misteri d’Elx 



 

Contextualització: 

El primer punt dels Principis Fonamentals de 

l'Olimpisme que recull la Carta Olímpica defineix 

el mateix com “una filosofia de vida que exalta i 

combina en un conjunt harmònic les qualitats 

del cos, la voluntat i l'esperit”, i continua 

indicant “en associar l'esport amb la cultura i 

l'educació, l'olimpisme es proposa crear un estil 

de vida basat en l'alegria de l'esforç, la 

responsabilitat amb la societat i el respecte pels 

principis ètics fonamentals”. Entre aquests 

principis fonamentals comuns a totes les 

cultures es troben valors com la constància, el 

respecte, el sacrifici, la solidaritat, la integració 

i el treball en equip.  

 

 

 

  

PROGRAMACIÓ  

DIJOUS 31 DE MARÇ 
 

07.55-08.50: Preparació del circuit 

08.50-09.45: Carrera solidària per a 1r ESO 

09.45-10.40: Carrera solidària per a 2n ESO 

10.40-11.05: Pati (esmorzar) 

11.05-12.00: Carrera solidària per a 3r ESO 

12.00-12.55: Carrera solidària per a 4t ESO 

12.55-13.10: Acte final d'activitat 

-Premies als tres primers de cada categoria 

- PREMI ESPECIAL A la MILLOR DISFRESSA DE 

CADA CATEGORIA 

-Tancament de l'activitat i foto de grup 

“Si vols anar ràpid, ves-hi sol. Si vols 
arribar lluny,  ves-hi  acompanyat” 

 

 

  

 

Informació tècnica: 

Data: dijous 31 de març 

Hora: des de les 9.00h fins a les 13.00h 

Lloc: porta principal de l'IES Misteri d’Elx 

Circuit: eixida des de la porta principal del 

centre, recorregut pel circuit de running de la 

Universitat Miguel Hernández i arribada a la 

porta principal del centre. Distància aproximada 

de 3 km. 

Inscripció: en el departament d’EF. Oberta per a 

professorat i alumnat del centre.  Cost mínim d'1 

euro fins a un màxim de 5 euros per corredor/a. 

Existeix el dorsal solidari per a col·laboracions 

que no participen en la carrera.  

Organitza: departament d'Educació Física i 

alumnat del projecte “Valors en joc”. 



 


