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L’esport:
Una activitat transformadora

L’esport té un gran poder transformador i ha tingut un paper molt important al llarg 
de la història. La pràctica esportiva, ben dirigida, afavoreix la salut i el benestar.

L’esport, pel seu caràcter educatiu i el seu poder per influir la societat, és una eina 
molt potent per enfortir els vincles i promoure el desenvolupament sostenible, la 
convivència social i, en definitiva, per contribuir a construir una societat més justa.

La campanya Esport D Risc vol conscienciar els infants d’educació primària i 
educació secundària de la importància dels valors de la diversitat, el respecte, la 
igualtat, la solidaritat i la confiança dins de l’esport.

Per fer-ho volem mostrar les històries d’èxit i superació de la Lakshmi, en Nagesh, 
en Prashant, la Supritha i la Thanuja, cinc esportistes de l’Índia.

http://www.esportdrisc.org


Al llarg de la història, les dones s’han enfrontat a prejudicis i obstacles per poder fer 
esport. Malgrat que les regles de joc a l’esport són iguals per a tothom, les esportistes 
tenen sous inferiors, menys patrocinis i una presència gairebé invisible als mitjans de 
comunicació. La igualtat entre homes i dones en la pràctica esportiva passa per atorgar-
los la mateixa visibilitat i equiparar salaris i oportunitats.

 □ Cal oferir oportunitats de pràctica esportiva a tothom; és a dir, fomentar una oferta rica 
i variada per poder donar resposta a totes les inquietuds i possibilitats.

 □ Cal donar visibilitat a les dones en l’esport per tal que les nenes les tinguin com a 
referents i s’impliquin en la pràctica d’esports. Cal fer visible la participació de les dones 
en els esports que tradicionalment han practicat només els homes, però també cal donar 
visibilitat i reivindicar els esports que tradicionalment practiquen més les dones.

 □ No tots tenim les mateixes capacitats físiques o tècniques, i tampoc no tenim tots els 
mateixos gustos i interessos. Es tracta que cadascú trobi el tipus de pràctica que més 
li escaigui segons les seves característiques i preferències.

 □ Fomentar la igualtat de gènere.

 □ Evitem expressions sexistes com ara “corre com una nena”, “és tan forta com un 
homenot”. A l’esport, el sexisme no hi té cabuda!

Igualtat

“  Quan les noies juguen, la gent es 
pregunta per què ho fan i per què 
no es queden a casa. Pensen que 
l’esport no és per a les noies. Cada 
persona és estupenda i totes tenen 
el seu propi talent.” Supritha



Objectius

 □ Prendre consciència de la concepció que es té de les destreses que es 
pressuposen a les nenes i a les dones.

 □ Buscar estratègies per combatre els prejudicis.

Material necessari

 □ Vídeo Always #LikeAGirl

Desenvolupament de l’activitat

Es projectarà el vídeo Always #LikeAGirl (‘sempre com una nena’). Aquesta 
campanya pretén donar visibilitat a l’impacte que tenen els estereotips en la imatge 
que es té de les dones i les nenes.

Tot seguit, es preguntarà a l’alumnat com s’ha sentit veient el vídeo i si és conscient 
que representa una visió extremadament perjudicial per a les nenes. Les nenes 
corren igual que els nens, i això afecta directament l’assumpció de les habilitats 
que creiem que no tenen les nenes.

Per extensió, si creiem que les nenes corren malament, és molt probable que 
pensem que hi ha altres coses que fan malament, i això repercuteix en la concepció 
que tenim de les destreses que es pressuposen a les nenes i a les dones.

El professorat també pot citar frases sexistes, com “corres com una nena” o “plorar 
és de nenes”. Aquest tipus d’estereotips despectius malmeten tant el gènere 
femení com el masculí.

Entre tota la classe, pensarem estratègies per eliminar el sexisme en els esports i 
els jocs. Què hi podem fer?

 □ Podem fer una llista d’esports que tradicionalment s’han considerat de nens 
i una altra dels “de nenes”. Tot seguit, podem crear cartells on es vegi nenes i 
nens practicant aquests esports i penjar-los a l’escola.

 □ Donar visibilitat a esportistes femenines que han destacat investigant-les i fent-
ne una exposició a l’escola.

Com una nena Educació 
primària
Activitat 1

https://www.youtube.com/watch?v=wA3_ziP3n-U


Objectius

 □ Prendre consciència de les diferències que hi ha en la visibilitat que tenen els 
homes i les dones a la premsa esportiva i com això influeix en la concepció que 
es té de les destreses que es pressuposen a les nenes i a les dones.

Material necessari

 □ Quatre diaris esportius nacionals, en versió impresa o digital.

 □ Fitxa de titulars sexistes de la premsa esportiva.

Desenvolupament de l’activitat

Després de dividir la classe en quatre grups, es lliurarà un diari esportiu a cadascun. 
Cada grup haurà de respondre aquestes dues preguntes:

 □ Podríeu dir quina visibilitat tenen les dones a la premsa esportiva? Creieu que hi 
apareixen en la mateixa proporció que els homes?

 □ Creieu que es tracta homes i dones de la mateixa manera? On és la diferència?

Tot seguit, cada grup compartirà les seves reflexions amb la resta de la classe.

Després, es mostraran diversos titulars sexistes de la premsa esportiva i es 
reflexionarà entorn dels valors amb els quals s’associen les dones i l’esport.

Reflexions de suport per a la persona dinamitzadora de l’activitat:

Els estereotips tradicionalment vinculats amb la feminitat (passivitat, sensibilitat, 
submissió) i la masculinitat (activitat, duresa, agressivitat), en certa mesura, continuen 
estant vigents en l’àmbit de l’esport i hi han tingut molta influència. Les diferències 
biològiques mal interpretades han sustentat normes de comportament que han suposat 
una limitació important per a les dones del coneixement i l’ús del propi cos, i n’han 
limitat l’activitat física i esportiva. La identitat masculina i femenina es conforma 
socialment aprenent pautes de comportament des que naixem (“jugar amb nines és de 
nenes”). 

Esport per a 
totes i tots

Educació 
secundària
Activitat 2



També s’accepta més l’activitat en els nens. No és estrany que les dones prefereixin, 
majoritàriament, activitats alineades amb el model femení acceptat socialment i 
interioritzat personalment, com la dansa, i que no practiquin tant altres esports, com la 
boxa, el rugbi o el futbol.

El futbol no és un mal esport en si mateix, però sí que ho són la manera en què 
moltes persones hi aboquen la seva masculinitat, la manera en què ocupa molt 
més espai que qualsevol altra activitat i la gran importància que se li dona en 
l’entorn social.

Entre tota la classe, pensarem estratègies per eliminar el sexisme en els esports i 
els jocs. Què hi podem fer?

 □ Animar les nenes a provar esports estereotípicament masculins i els nens 
a provar esports estereotípicament femenins. Fer exercici no té gènere, i no 
s’hauria d’associar cap esport a cap sexe en concret.

 □ Ensenyar referents d’esportistes que han destacat en aquests esports que 
trenquen els rols tradicionals.

 □ Recuperar l’entitat d’esports o activitats que agradin a les nenes per fer-los veure 
que són igual d’importants que els dels nens. Campionats de saltar a corda, 
verticals, etc.



Fitxa de titulars sexistes de la premsa esportiva



Objectius

 □ Treballar el valor de la igualtat dins de l’esport.

 □ Prendre consciència dels valors positius de l’esport a partir de la pràctica 
esportiva.

Material necessari

 □ Aquests dos vídeos: les regles de joc de corfbol i el vídeo de suport “Cambio de 
Juego - Deportes Alternativos: Korfball”.

 □ Per jugar a corfbol es necessitarà una pilota específica de netbol i dues cistelles 
de corfbol, que tenen una alçada de 3,5 metres. En cas de no tenir-ne, es pot 
adaptar i jugar en una pista de bàsquet.

Desenvolupament de l’activitat

El corfbol és l’únic esport mixt per reglament. Es va crear a principis del segle 
XX amb l’objectiu de combinar la participació de dones i homes en un esport en 
condicions d’equitat. El corfbol no es pot jugar sense equips mixtos.

Abans de jugar-hi, es proposa visionar els dos vídeos.

L’esport com a disciplina s’ha enfocat sempre a destacar la competitivitat, el repte 
físic i la rivalitat com a eines de superació. Aquests són els motors principals de 
l’activitat esportiva, i aquests valors no són necessàriament negatius. Tot i així, 
també cal mostrar la utilitat de l’esport com a eina per desenvolupar habilitats 
cooperatives i per treballar els valors de la diversitat, el respecte, la igualtat, la 
solidaritat i la confiança.

Juguem a 
corfbol

Pràctica esportiva 
per a totes les edats
Activitat 3

http://www.korfbal.cat/comjugar/
https://www.youtube.com/watch?v=pW3MAiH1jR8&t=322s


Desenvolupament de l’activitat

Veiem l’anunci de la campanya.

La Lakshmi, en Nagesh, en Prashant, la Supritha i la Thanuja ens han proposat 
assumir el risc de formar part d’un equip que promou la diversitat, el respecte, la 
igualtat, la solidaritat i la confiança.

Per formar part de l’equip d’#esportdrisc, us proposem córrer per una bona causa. 
Organitzeu una cursa solidària per recaptar fons per a l’Índia.

Material necessari

 □ Cartell

 □ Dorsal

 □ Fulletó per a les famílies

 □ Guia didàctica

Run for India! Per a totes 
les edats
Activitat de 
tancament

http://www.esportdrisc.org
https://fundacionvicenteferrer.org/descargas/escuelas-solidarias/run-for-india/cartel-run-for-india-cat.pdf
https://fundacionvicenteferrer.org/descargas/escuelas-solidarias/run-for-india/dorsal-run-for-india-cat.pdf
https://fundacionvicenteferrer.org/descargas/escuelas-solidarias/run-for-india/folleto-informacion-familias-escuela-solidaria-cat.pdf
https://fundacionvicenteferrer.org/descargas/escuelas-solidarias/trabajar-en-el-aula/guia-didactica-bicicletas-con-poder-cat.pdf

