
Estimat professorat:

Davant la crisi sanitària provocada per l’epidèmia del coronavirus COVID-19, i davant la 
impossibilitat de celebrar el Dia de l’Esport en la forma prevista, la Fundació Trinidad 
Alfonso i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, volem adaptar-lo a l’actual situació 
per evitar la seua suspensió.

Així, farem que el proper 6 d’abril, el Dia de l’Esport siga més multitudinari que mai i anem 
a impulsar una jornada motivadora per a tot l’alumnat, que els faça eixir de la rutina que 
viuen a casa. Enguany, amb més centres inscrits que mai, celebrarem el Dia de l’Esport a 
casa i en FAMÍLIA sota el lema “Jo em menege a casa”.  

Què demanem als centres?

Volem que, des dels centres, es promoga que l’alumnat realitze activitat física durant el 
matí del 6 d’abril i que ens mostren els seus hàbits saludables: per exemple, un desdejuni 
o menjar saludable, les rutines d’activitat física que segueixen, etc. Ens agradaria que no 
ho feren sols, sinó que siga una activitat compartida, en la qual la família s’implique en la 
planificació, execució i celebració d’esta jornada.

En els dies previs, llançarem a través de les nostres xarxes socials vídeos i reptes amb 
esportistes referents de la Comunitat Valenciana, que serviran per a motivar als més 
menuts a realitzar activitat física i a participar en el Dia de l’Esport. A més, mitjançant 
el següent enllaç www.fundaciontrinidadalfonso.org/proyecto/valores-deporte/dia-de-
esport/, disposareu de materials per a traslladar-los al vostre alumnat i famílies.

Per a poder fer el seguiment, vos preguem que tant famílies com centres compartiu estes 
activitats a través de Twitter e Instagram, esmentant a @comunitatesport i amb l’etiqueta 
#Diadelesport.

Quan doneu difusió de la iniciativa entre l’alumnat del centre, per favor, indiqueu que 
els vídeos que es compartisquen fent menció a @comunitatesport podran ser utilitzats, 
complets o fragmentats, per la Fundació Trinidad Alfonso a fi de donar difusió a la seua 
activitat fundacional a través de les xarxes socials, pàgina web, memòria de la Fundació, 
etc. Compartint el vídeo amb la menció i el hashtag, s’està autoritzant l’ús del vídeo i/o 
les fotografies compartides. Com que que la Fundació no té contacte amb l’alumnat, la 
responsabilitat d’informar al voltant d’este extrem recau sobre el Centre.



Vicent Marzà
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

Elena Tejedor
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Concursos i premis

Per la seua participació, el centre rebrà el pack de material o es farà la donació a l’entitat 
solidaria. Per a això, el centre haurà d’enviar a l’adreça info@fundaciontrinidadalfonso.org 
un document en el qual es reflectisca la implicació del seu alumnat (un vídeo recopilatori de 
les activitats realitzades, document amb els links dels continguts publicats per l’alumnat 
del seu centre, un power point…) com a data límit el 24 d’abril.

A més, premiarem també a l’alumnat més original i que major implicació demostren en les 
xarxes socials. I, com en anteriors edicions, els donarem visibilitat a través dels nostres 
canals de comunicació (premsa, xarxes socials, televisions...)

De nou, compartint el vídeo amb la menció i el hashtag s’està autoritzant l’ús del vídeo. 
Com que la Fundació no té contacte amb l’alumnat, la responsabilitat d’informar al voltant 
d’este extrem recau sobre el Centre

Per a qualsevol dubte podeu poseu-vos en contacte:
 
• Teléfono: 960.645.007 (A/A Daniel Olmos) o 608.836.881 (A/A Silvia Gómez) 
• Correu electrònic: info@fundaciontrinidadalfonso.org

#AçòNOHadeParar

#AçòPassarà 


