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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PEL PROFESSORAT 
 GUIA ESPECÍFICA GÈNERE 

 

Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica, us recomanem que abans de començar us llegiu 

l'apartat general de presentació anomenada "El projecte", ja que us donarà una visió de conjunt de la 

proposta de Valors en Joc. Una vegada realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions 

específiques per desenvolupar la temàtica de “Gènere i esport”. 

 

1. PRESENTACIÓ 

En aquesta proposta didàctica es plantegen un seguit d’activitats per abordar una problemàtica que, 

malgrat els avenços i canvis que hi ha hagut en la societat, encara segueix marcant la pràctica esportiva de 

nois i noies: la reproducció dels estereotips de gènere i la desigualtat entre dones i homes en el món de 

l’esport. 

 

A partir del visionat de vídeos, articles de premsa, i la informació disponible online es pretén sensibilitzar a 

l’alumnat sobre la rellevància d’aquesta temàtica avui en dia, donar-li eines per reconèixer els diferents 

mecanismes mitjançant els quals es produeix la discriminació per raó de gènere, i fomentar l’actitud crítica i 

la posada en acció de mesures a favor de la igualtat.  

 

Objectius generals 

 

 Reflexionar críticament sobre la incidència dels models i les relacions tradicionals de gènere en la 

pràctica esportiva a través del diàleg i la interacció entre companys i companyes, i el professorat. 

 Reconèixer els mecanismes mitjançant els quals es reprodueix la discriminació per raó de gènere avui 

en dia en les expressions quotidianes, els mitjans de comunicació, les entitats esportives, etc. 

 Descobrir i analitzar exemples de bones pràctiques i iniciatives a favor de la igualtat i la no discriminació 

impulsades per entitats esportives i institucions públiques. 

 Dissenyar propostes per impulsar la igualtat efectiva entre homes i dones en l’esport i afavorir el canvi 

dels models tradicionals de gènere. 

 Implicar-se en la transformació dels models i relacions tradicionals de gènere. 
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2. ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA 

Les propostes es poden fer a les classes d’Educació Física però també des d’altres assignatures com la 

tutoria o altres assignatures afins. La coordinació entre el professorat implicat en el projecte serà clau. 

 

Cada activitat està estructurada en diferents tasques, de manera que l’alumnat segueix un procés en el 

que: 

 

1. Reflexiona individualment i debat en grup les seves idees prèvies i les idees presents en la societat a 

partir d’algun estímul concret: vídeo, imatge, lectura breu, etc. 

2. Busca informació i es documenta sobre la qüestió específica que s’aborda en l’activitat a partir dels 

links o documents que se li faciliten o bé a través de cerques lliures per internet. 

3. A partir de la informació recollida, i de forma cooperativa en grups, elabora algun tipus de material on 

presenten els resultats de les tasques que han dut a terme: un pòster informatiu, un cartell de 

promoció de la igualtat, gràfiques sobre la presència d’homes i dones en els clubs del seu entorn, una 

portada de diari amb l’esport femení com a protagonista, i un vídeo a favor de la igualtat i en contra del 

sexisme. 

 

Si bé totes les activitats estan pensades perquè es realitzin de forma complerta, en cas que es consideri 

oportú, es poden realitzar de forma parcial, seleccionant aquelles tasques que més s’ajustin als vostres 

interessos.  

 

Bona part de les propostes es podrien fer de manera individual, però recomanem plantejar-les a partir del 

treball cooperatiu. Per això us proposem de fer equips de treball estables al llarg de tot el procés, ja que el 

treball en equip és també un dels objectius a desenvolupar a partir del projecte. 

 

 

3. TEMPORALITZACIÓ 

La durada de la intervenció educativa que recomanem és al voltant dels dos mesos, però tot dependrà del 

grau d’aprofundiment de les activitats que es facin, i del nombre d’hores setmanals que s’hi dediquin. Cada 

centre pot preveure la millor organització temporal per portar la proposta a la pràctica. 

 

Es recomana plantejar la part reflexiva de cada activitat a l’aula, de manera que el professorat pot dirigir el 

debat, i posteriorment deixar que l’alumnat realitzi de forma autònoma, a l’aula o a casa, la resta de 

tasques, deixant el temps necessari perquè les puguin completar. Una vegada l’alumnat hagi acabat 

l’activitat, es recomana fer una posada en comú del material elaborat per cada grup. 
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4. ACTIVITATS 

Les activitats que es presenten tenen un caràcter flexible i orientatiu. No cal que es facin totes si el 

professorat no ho considera oportú, ja que dependrà dels diferents contextos educatius, espais, 

assignatures implicades, etc. que algunes activitats potser no es puguin realitzar o es facin en un grau 

d’aprofundiment diferent al proposat. 

 

Sessió introductòria 

En la sessió introductòria l’objectiu és presentar la proposta a l’alumnat a través de la presentació del propi 

recurs. Així mateix, tal i com s’explica a l’apartat de “Procés”, és necessari explicar l’estructura de la 

plataforma de treball, i establir la dinàmica de funcionament que el professorat hagi decidit: formació de 

grups, calendari, canals de comunicació, etc.  

 

Si es disposa de temps, es pot iniciar ja el projecte amb la primera activitat. 

 

Activitat 1. Córrer com una nena 

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 5 tasques, és sensibilitzar a l’alumnat sobre les implicacions 

d’expressions quotidianes en el món de l’esport i l’educació física com “Corres com una nena” i la 

discriminació que aquest tipus de comentaris suposen. 

 

A les tasques 1 i 2 s’inicia la reflexió a partir del visionat del vídeo de la campanya #Like a girl i el guió del 

debat (de manera que es pot fer a l’aula o de forma autònoma).  

 

A partir d’aquesta reflexió, a la tasca 3 es proposa a l’alumnat que descobreixi 5 dones que hagin fet gestes 

esportives importants i es proposen algunes fites rellevants de forma orientativa. La informació es pot 

trobar disponible a: 

 

 La primera dona a pujar l'Everest: Veure web de la revista especialitzada Desnivel 

 http://desnivel.com/expediciones/alpinistas/fallece-junko-tabei-la-primera-mujer-en-coronar-el-everest  

 La primera dona a donar la volta al món en vela en solitari: A nivell internacional, veure web de l’Ocean 

Race: http://www.barcelonaworldrace.org/ca/educacio/programa-educatiu/explora/esser-

huma/navegacio-oceanica/els-navegants-oceanics/dones-navegants 

 La jugadora de futbol que ha aconseguit el premi a "Millor jugadora de l'any" de la FIFA: Veure web de la 

FIFA: http://es.fifa.com/ballon-dor/player-of-the-year/women.html  

 La triatleta de més edat del món: Veure noticia a La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/gente/20161020/411140234541/monja-trieatlet-mas-vieja-mundo.html  

 La primera dona a encendre el peveter olímpic dels JJOO d'estiu i d'hivern: veure llistat a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Flama_ol%C3%ADmpica#Encesa_del_peveter  

http://desnivel.com/expediciones/alpinistas/fallece-junko-tabei-la-primera-mujer-en-coronar-el-everest
http://www.barcelonaworldrace.org/ca/educacio/programa-educatiu/explora/esser-huma/navegacio-oceanica/els-navegants-oceanics/dones-navegants
http://www.barcelonaworldrace.org/ca/educacio/programa-educatiu/explora/esser-huma/navegacio-oceanica/els-navegants-oceanics/dones-navegants
http://es.fifa.com/ballon-dor/player-of-the-year/women.html
http://www.lavanguardia.com/gente/20161020/411140234541/monja-trieatlet-mas-vieja-mundo.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Flama_ol%C3%ADmpica#Encesa_del_peveter
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 L'equip de patinatge català que ha guanyat deu mundials: Veure web del Club de Patinatge Artístic 

d’Olot: http://www.cpaolot.cat/ca/club-patinatge-artistic-olot.aspx  

 

A la tasca 4, i per tal d’abordar també com els estereotips de gènere afecten també als nois, es proposa que 

busquin exemples d’homes que han trencat estereotips. En aquest cas, però, no es proposen cerques 

concretes per tal que sigui el propi alumnat qui reflexioni sobre quines activitats suposarien trencar els 

estereotips masculins. 

 

Finalment, a la tasca 5, i com a culminació del procés, es proposa a cada grup que elabori un pòster 

informatiu amb la informació que hagi trobat de cada esportista i hi afegeixi l’eslògan: “Córrer com...”, 

“Juga com...”. Es pretén, així, contrarestar l’efecte de l’expressió “Córrer com una nena” amb la que s’ha 

iniciat l’activitat. 

 

Espai: a l’aula o de forma autònoma per part de l’alumnat 

Material: la realització de les tasques 1, 3 i 4 requereix l’ús algun dispositiu que permeti la visualització del 

vídeo i la cerca per internet. 

Durada: 1 o 2 sessions 

 

Activitat 2. Jocs amb etiquetes de gènere, o no? 

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 2 tasques, és sensibilitzar a l’alumnat sobre els estereotips de 

gènere que pesen sobre els jocs i els esports. A partir d’aquesta sensibilització, es pretén que dissenyin un 

cartell a favor de la ruptura dels estereotips en la pràctica esportiva i lúdica. 

 

A la tasca 1 es presenta un cartell i un guió de preguntes que permet reflexionar sobre els “jocs de nens” i 

els “jocs de nenes”. 

 

A partir d’aquesta reflexió, i amb tot el que s’ha après fins ara, a la tasca 2 es proposa a l’alumnat que 

elabori un cartell a favor de la ruptura dels estereotips en els jocs i els esports. Al web es proporcionen 

diferents exemples i pautes per a la seva realització. 

 

Espai: a l’aula o de forma autònoma per part de l’alumnat 

Material: la realització de la tasca 2 requereix material per elaborar un pòster, que es pot fer de manera 

digital (ordinador i connexió a internet) i després imprimir-lo, o bé plàstica (cartolina, retoladors, 

fotografies, retalls de diari, etc.). 

Durada: 1 o 2 sessions 

 

http://www.cpaolot.cat/ca/club-patinatge-artistic-olot.aspx
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Activitat 3. Joguines per nens i per nenes? 

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 3 tasques, és donar a conèixer a l’alumnat com la publicitat sovint 

reforça els estereotips de gènere a l’hora de jugar. A partir d’aquesta sensibilització, es pretén que també 

coneguin exemples de bones pràctiques i discuteixin sobre la influència de la publicitat. 

 

A la tasca 1 i 2, amb la informació que es proporciona al web i als diferents links recomanats, l’alumnat ha 

de buscar exemples d’anuncis sexistes i no sexistes, tot reconeixent les característiques d’un anunci que 

contribueixen a reproduir o a canviar els models tradicionals de gènere.  

A la tasca 3, es proposa a l’alumnat que faci una posada en comú de tots els anuncis que han trobat i es 

generi un debat sobre el que implica aquest tipus de publicitat. 

 

Espai: a l’aula o de forma autònoma per part de l’alumnat 

Material: la realització de les tasques 1 i 2 es requereix l’ús algun dispositiu que permeti la cerca per 

internet. 

Durada: 1 o 2 sessions 

 

Activitat 4. L’esport femení i masculí al nostre abast 

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 4 tasques, és donar a conèixer a l’alumnat totes les possibilitats de 

fer esport al seu entorn i en quines entitats es poden dirigir. Així mateix, es pretén que facin una anàlisi de 

quina és la situació d’homes i dones a cada entitat. 

 

A la tasca 1, a partir de la informació disponible a internet, l’alumnat ha d’ubicar en un mapa totes les 

entitats del seu barri o entorn proper on pot fer esport o activitat física. Per cada una de les entitats, 

indicarà la informació bàsica que es necessita saber per inscriure’s: adreça, el tipus d’activitats que ofereix, 

les instal·lacions, cost de la matrícula, èxits esportius més rellevants, etc. 

 

A la tasca 2, l’alumnat s’ha de dirigir a una de les entitats del seu entorn i sol·licitar informació sobre dos 

aspectes: 

 

a) el número de dones i d’homes que hi ha en els diferents rols de l’entitat (esportistes, personal tècnic, 

junta directiva, etc.). Per a fer-ho, es proporciona el document Estadístiques de clubs i entitats. 

b) Si duen a terme alguna campanya per afavorir la igualtat entre homes i dones en l’esport. 

 

A partir de la informació recollida, a la tasca 3, s’elabora una gràfica comparant les diferents entitats i es 

classifiquen en funció del percentatge de presència d’homes i dones. 

Finalment, i per passar a l’acció, a la tasca 4, s’anima a l’alumnat a que doni a conèixer a l’entitat les 

campanyes a favor de la igualtat que ha impulsat la Generalitat de Catalunya i altres institucions esportives. 

 

http://valorsenjoc.net/wp-content/uploads/2016/10/Activitat-3_Dades-de-clubs-i-entitats.pdf
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Espai: a l’aula i de forma autònoma per part de l’alumnat 

Material: document de suport “Estadístiques de clubs i entitats” 

Durada: 1 sessió a l’aula i el temps necessari per realitzar la visita a l’entitat 

 

Activitat 5. Als mitjans de comunicació: on són les dones? 

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 3 tasques, és mostrar a l’alumnat la discriminació existent de 

l’esport femení als mitjans de comunicació, tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu, i com es 

podria canviar aquesta situació. 

A la tasca 1, es proporciona informació a l’alumnat a partir de la lectura de dos articles breus on es 

denuncia la situació i el visionat d’un vídeo sobre el tracte discriminatori de les dones als JJOO de Río. 

 

A la tasca 2, seguint les fitxes que s’adjunten (Radiografia als diaris - Radiografia del TN), se li demana que 

faci un diagnòstic del tems o l’espai que dedica cada mitjà a l’esport femení. A partir de les dades 

obtingudes, se’ls proposa fer un rànking dels mitjans segons la presència d’esport femení i que comparin 

les seves dades amb les del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (veure aquí). 

 

Finalment, a la tasca 3, es proposa a cada grup que busqui un esdeveniment d’esport femení que hauria 

pogut ocupar la portada del diari de la darrera setmana i, amb la informació obtinguda, seguint les 

indicacions proporcionades, elabori una portada de diari. 

 

Espai: a l’aula o de forma autònoma per part de l’alumnat 

Material: documents de suport (Radiografia als diaris - Radiografia del TN) 

Durada: 2 sessions 

 

Activitat 6. Un vídeo per trencar estereotips i promoure la igualtat 

L’objectiu de l’activitat, és implicar a l’alumnat en la sensibilització del seu entorn sobre la incidència dels 

estereotips de gènere en l’esport i fomentar l’actitud crítica i de denúncia dels comportaments i situacions 

sexistes. Amb aquesta intenció, a partir de tots els aprenentatges adquirits al llarg del projecte, es proposa 

que cada grup elabori un vídeo a favor de la igualtat i en contra del sexisme en tot que el que envolta 

l’activitat física i l’esport. 

 

Al web es donen diferents pautes i exemples per tal que l’elaborin, tant a nivell de continguts com des de la 

vessant formal i tècnica. 

 

Espai: a l’aula o de forma autònoma per part de l’alumnat 

Material: Càmera de vídeo o mòbils per gravar el vídeo (alumnat de secundària) 

Durada: 2 sessions 

http://valorsenjoc.net/wp-content/uploads/2016/10/Activitat-3_Dades-de-clubs-i-entitats.pdf
http://valorsenjoc.net/wp-content/uploads/2016/10/Activitat-4a_Radiografia-als-diaris.pdf
http://valorsenjoc.net/wp-content/uploads/2016/10/Activitat-4b_Radiografia-als-TN.pdf
https://www.cac.cat/detall.jsp?Njg%3D&MQ%3D%3D&L2RldGFsbENvbnRlbnQ%3D&NzM4
http://valorsenjoc.net/wp-content/uploads/2016/10/Activitat-4a_Radiografia-als-diaris.pdf
http://valorsenjoc.net/wp-content/uploads/2016/10/Activitat-4b_Radiografia-als-TN.pdf
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5. ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ 

Proposem tres avaluacions: a) Del procés d’aprenentatge de l’alumnat per part del professorat, b) 

Autoavaluació del treball en equip i finalment c) una avaluació del projecte. Algunes informacions sobre 

cada apartat: 

 

a) L’avaluació de l’alumnat per part del professorat:  

L’avaluació guia el procés d’aprenentatge i per tant, des d’un començament els nois i noies coneixeran 

els criteris d’avaluació que trobaran a la mateixa pàgina web a partir d’unes rubriques bàsiques que 

cada professor/a podrà adaptar. Si alguna de les activitats no es porta a terme, la puntuació final de la 

rúbrica també s’haurà de modificar i ajustar a les activitats realitzades. 

 

b) Autoavaluació: 

L’autoavaluació de l’alumnat del seu propi aprenentatge però també del treball en grup vindrà 

acompanyada d’una nova rúbrica. Aquesta pot emplenar-se diàriament o al final de cada activitat, ja 

que si no és així, s’oblida realment com ha estat aquest procés. 

 

a) Avaluació del projecte per part del professorat. Aquesta es farà a través d’un qüestionari on line (entre 

5 i 10’). La vostra opinió ens ajudarà a millorar-lo. Gràcies! 

 

 

6. LECTURES I LINKS DE SUPORT A LA TEMÀTICA 

Per ampliar informació sobre aquesta temàtica podeu consultar els següents documents o referències: 

 

 Web Observatori Crític de l’Esport: marc teòric 

 Web Esport.Net: Gènere 

 Soler, S.; Prat, M.; Juncà, A. i Tirado M. A. (autors); Calvo, J.; González, C.; Font, R. i Ventura, C. (Col.): 

Esport i societat: una mirada crítica. Eumo editorial. Vic, 2007. 

 

 

 

http://saf.uab.cat/observatori/blocs/presentacio.pdf
http://saf.uab.cat/observatori/valorsenjoc/esportnet/

