Gener

Per a tot el centre

Al llarg del curs prepararem les olimpíades del
centre. Per aconseguir-ho, cal la implicació de
tota la comunitat educativa. Es crearan grups de
treball per elaborar les proves per trams d’edat. A
més d’elaborar durant el curs tot allò que faça referència a l’equipament dels participants, cerimònia
d’inauguració i de cloenda, medalles, diplomes..., es
realitzarà un concurs en el primer trimestre per elegir la mascota de les olimpíades, que serà la mascota del centre durant tot el curs.

3-6 ANYS

Realitzarem un memory amb els esports de les
olimpíades. Procurarem que les imatges siguen de
xiquetes o dones practicant esport.
Alguns enllaços per buscar les imatges:
- https://es.islcollective.com/resources/printables/
worksheets_doc_docx/deportes/deportes-principiante-prea1/60499
- https://goo.gl/KbS1ow

Activitats suggerides
6-9 ANYS

12-15 ANYS

Trivial d’esports i dones, amb dades sobre pioneres, medallistes, marques... Primer elaborarem
les preguntes per al trivial entre tot l’alumnat de la
classe. Després utilitzarem el tauler del Trivial, però
canviant les targetes i el significat dels formatges:

“Transport del globus”. Les persones es desplacen lliurement per l’espai animades amb música. Quan es pare la música buscaran una parella mixta per dur un globus amb la part
del cos que s’hi designe (muscle, cara, coll, cama, cul, maluc,
etc.).

9-12 ANYS

“La dona en l’esport, el paper de les pioneres”

Saps el que significa la paraula ‘pionera’? I la paraula ‘referent’? Si no ho saps, busca-les en el diccionari.
Durant aquest mes estudiarem les pioneres en l’esport a
l’Estat espanyol. Aquestes dones van començar el camí perquè cada vegada hi haja més igualtat en l’esport i que no hi
haja esports de “xiques” i de “xics”. Pretenem reivindicar la projecció de les esportistes d’elit per ajudar a crear icones femenines que siguen referents per fomentar la pràctica esportiva
entre les dones en igualtat d’oportunitats, trencant amb els
estereotips de gènere imposats en la societat.

PERSONES ADULTES

Anàlisi de la foto amb perspectiva feminista.
http://www.eldiario.es/desalambre/reaccion-fotovoley-playa-demuestra_0_547345798.html
Debat sobre la notícia d’eldiario.es

alguns estereotips: “Les xiquetes són més maldestres”, “Els
xiquets són millors en les activitats esportives perquè són més
forts”, “Les xiquetes no s’esforcen quan fan esport”.
Dividirem la classe en cinc equips per buscar informació
sobre les pioneres: En quin esport van destacar? Quins van
ser els seus èxits més importants? Quina importància tenen
aquestes pioneres per a totes nosaltres? Són esports tradicionalment considerats d’homes?
Farem un mural i l’exposarem davant el gran grup per compartir allò que hem aprés.
Pujarem a Instagram una foto amb cadascuna d’aquestes
dones i indicarem en els comentaris l’esport que han practicat
i quins han sigut els seus triomfs.

12-15 ANYS

Des del 1987 el Premi Príncep d’Astúries de l’esport (ara
denominat Princesa d’Astúries) es concedeix a la persona,
persones, institució o institucions que, a més de l’exemplaritat
de la seua vida i obra, hagen aconseguit noves metes i contribuïsquen amb el seu esforç de manera extraordinària al perfeccionament, conreu, promoció i difusió dels esports.
Reflexió en grup:
Però en aquests 30 anys d’història, a quantes dones se’ls
ha concedit el guardó?
L’alumnat farà una recerca activa per obtindre com a resultats quatre dones front a 26 homes o col·lectius masculins.
A l’aula farem una pluja d’idees per veure
quines dones consideren que haurien d’estar
en una llista de premiades o que podrien
ser candidates, i al final elaborarem una
llista de deu dones o col·lectius femenins.
Organitzarem al centre un concurs en
què participarà tot l’alumnat on s’exposaran
en cartells els mèrits esportius d’aquestes
deu candidates i posteriorment es votarà en
favor d’una d’elles.
Aquest concurs es pot fer coincidir amb alguna data que
commemore alguna fita esportiva.

Març

Realitzarem un circuit d’atletisme. Cada alumne o alumna durà el nom d’una esportista famosa,
siga local, estatal o internacional. Les proves d’atletisme es faran adaptades a l’edat de l’alumnat.

6-9 ANYS

Prepararem un circuit a l’aire lliure. L’alumnat el recorrerà dues vegades: la primera de forma
individual i la segona en parella, i amb una bena als ulls (els dos components alternaran el paper de
cec). Cadascú d’ells anotarà els temps.
Després, reunida la classe en assemblea, es reflexionarà amb l’alumnat sobre els diferents
temps emprats en l’execució segons la modalitat. A més, cadascú explicarà com s’ha intentat suplir la falta de visió mitjançant l’agudització dels altres sentits. S’anotaran aquestes sensacions en
un mural.

9-12 ANYS

Dones atletes: “Macroactivitat” de coeducació, de caràcter intergeneracional per al foment de la
igualtat d’oportunitats entre xics i xiques.
La duració s’adapta a la programació del centre i al nombre de participants. La durada recomanada és de dues sessions.
1a prova: qüestionari de preguntes sobre dones atletes històriques.
2a prova: recerca d’atletes femenines campiones en les seues disciplines.
3a prova: busqueu proves d’atletisme en les quals el premi siga el mateix per a l’home que per a la
dona. (Cal insistir en el fet que realitzen la mateixa prova i, de vegades, els premis no són iguals
en la mateixa competició per a homes i dones.)
4a prova: organitzeu una cursa i un concurs de salts en el centre amb algun fi benèfic en el qual els
premis siguen els mateixos per a homes i per a dones. Cal insistir en les figures de María Vasco
i Carlota Castrejana com a referents. Dissenyeu un cartell de la prova per grups de treball.

12-15 ANYS

Elabora un quadre on assenyales les diferències que trobes entre Lorena Ramírez i María Vasco
pel que fa als entrenaments, dietes, patrocinadors, equip, logística, etc.
Busca fotos i elabora un mural amb el quadre. Després analitza quines dificultats han hagut de
superar i decideix quins valors les uneixen.
http://verne.elpais.com/verne/2017/05/18/mexico/1495129378_181922.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/album/1496850982_706252.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/mexico/1496801089_230696.html
http://verne.elpais.com/verne/2017/06/07/mexico/1496854195_068641.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2015-03-14/maria-vasco_727241/
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071216/deportes/mas-deporte/santamarta-pionera-20071216.
html

15-18 ANYS

Documenteu-vos, a través d’articles publicats
en Internet, sobre la vida de María Lorena Ramírez, una dona de 22 anys originària de la tribu Tarahumara que va véncer en una ultramarató de
50 km a Cerro Rojo de Puebla (Mèxic), sense cap
tipus de roba esportiva, amb sandàlies i falda.
Després, analitzeu la relació de l’esport i la
societat de consum (amb documentació prèvia).
I, per últim, realitzeu un debat sobre si cal tindre
uns equipaments esportius cars per obtindre
bons resultats en l’esport.

PERSONES ADULTES

La ligne droite (2011)

Elaborarem una “JENGA”, joc compost de peces de
fusta sobre les quals escriurem un tema de debat diferent al voltant de dones i l’esport. Cada persona ha
d’escollir una peça: si el tema està escrit en blau han
d’argumentar en positiu i si el tema ix en roig, ho hauran
de fer en negatiu. Els arguments no poden repetir-se i
els participants tindran tres minuts per argumentar.

Debat sobre aquesta notícia: “Els xiquets se senten amenaçats per les xiquetes?”
https://deportes.elpais.com/deportes/2017/04/02/
actualidad/1491150485_663639.html

3-6 ANYS

3-6 ANYS

15-18 ANYS

9-12 ANYS

Febrer

- Visionat del vídeo “La dona en l’esport”
https://www.youtube.com/watch?v=2sjlTz-NuI. És important tindre
exemples de dones esportistes?
Podem continuar
parlant amb tota
la classe sobre

Blau.- Olimpíades d’hivern.
Verd.- Olimpíades d’estiu.
Marró.- Pioneres.
Groc.- Medallistes espanyoles.
Taronja.-Plusmarquistes.
Rosa.- Altres esports.

A partir dels esports que es desenvolupen en
les Olimpíades d’estiu, hauran de buscar la biografia d’una dona que haja participat en cadascuna de
les proves olímpiques. Aprofitarem els resultats de
la recerca per elaborar un llibre sobre dones esportistes.

Després de 5 anys a la presó, l’atleta d’elit Leila queda lliure. Yannick és un jove atleta que recentment va perdre la vista en un accident de cotxe i l’única disciplina en la qual pot competir és en la
cursa, però ha de fer-ho guiat. Leia serà els ulls de Yannick (V.O. en francés).
https://youtu.be/soNY4Yw_NY8
Feu una anàlisi de la pel·lícula. Quines valoracions podem fer de les dificultats i del obstacles?
Hui en dia està relacionat amb les nostres esportistes d’elit?

15-18 ANYS

“El sexisme en l’esport abans i ara”

Visionat del vídeo “La participación de la mujer en el deporte en 1941” https://www.youtube.com/watch?v=c3jeaZ5RTyg
Destaquem tots els comentaris sexistes del reporter. Busquem
també la diferència entre estereotip i rol. A quins estereotips de
gènere fan referència aquests comentaris? Quins rols de dona
se’ns presenten?
Posada en comú en grups de tres. Després completarem la
informació conjuntament.
Ara buscarem en Internet notícies sexistes actuals sobre
les nostres esportistes i analitzarem també els estereotips
de gènere i els rols de dona que ens presenten. Farem murals amb aquestes notícies sexistes i els col·locarem per tot
el centre.
Escriurem tuits o posts a Instagram per denunciar el rol que
els periodistes assignen a les dones en diferents notícies com
aquesta.

PERSONES ADULTES

Anàlisi de l’evolució del futbol femení. Dividirem la classe
en grups i cada grup s’encarregarà d’una etapa diferent sobre
la qual haurà de fer una presentació amb el programa Power
Point, o un altre semblant:
- Etapes (us donem algunes pàgines, haureu de buscar-ne
més):
• Antecedents.
https://olimpiadasfutbol.wikispaces.com/
Historia+del+fútbol+femenino
• Primer partit femení del que hi ha documentació.
http://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20150323/102661324441/se-cumplen-anos-del-primerpartido-de-futbol-femenino-reconocido-por-la-fifa.html
http://www.furiaroja.com/pioneras/futbol-femenino.html
• Primer equip de futbol femení.
http://www.furiaroja.com/pioneras/futbol-femenino.html

Aquestes activitats estan extractades. Activitats
completes i annexos en organizaciondemujeres.org

3-6 ANYS

1a activitat:

En l’assemblea es presenta les tres
dones que formen part del calendari i l’esport que practica cadascuna
d’elles.
Després l’alumnat pot prendre la paraula i dir si coneix altres dones
que practiquen aquest esport o altres diferents relacionats amb el món
de la bicicleta.

2a activitat:

Rocío Gamonal ha sigut campiona mundial de ciclisme de muntanya i sis vegades campiona d’Espanya en ciclocròs. Investiga amb els
teus companys i companyes de classe, amb l’ajuda del professorat, en
què consisteixen aquestes especialitats de ciclisme.
Dori Ruano ha sigut campiona d’Espanya de ciclisme en pista i en
ruta en diverses ocasions; a més, ha participat en campionats del món
i en uns quants jocs olímpics. També participa en una escola de ciclisme i forma xiquetes i xiquets en els valors d’aquest esport. Debat amb
els teus companys i companyes de classe sobre els valors que han de
prevaldre en tot aquell que practique aquest o qualsevol altre esport.

3a activitat:

Joane Somarriba ha guanyat en dues ocasions una important
competició ciclista a Itàlia i en tres, una altra cursa important a França.
També ha sigut campiona del món de contrarellotge el 2003. Feu una
recerca a classe sobre quines són aquestes famoses competicions a
França i Itàlia.

9-12 ANYS

Investigueu a classe, amb l’ajuda del professorat, les grans curses
ciclistes que existeixen i reviseu si hi ha modalitat masculina i femenina.
Com a referència, pot servir-vos la lectura de l’article següent: https://
www.cofidislikesciclismo.com/pruebas-ciclistas-femeninas-hay-grandesvueltas-en-el-ciclismo-femenino/, on s’esmenta Joanne Somarriba, una
de les protagonistes d’aquest mes en el nostre calendari.
Rocío Gamonal, Joane Somarriba i Dori Ruano són tres de les principals ciclistes espanyoles. Busqueu informació sobre elles i realitzeu
un palmarés o llistat d’èxits en les seues competicions.

12-15 ANYS

Joane Somarriba és una de les ciclistes de més renom. Investigueu
en l’aula en quines competicions internacionals ha participat i ha resultat guanyadora. Realitzeu una previsió de les etapes que podrien
haver-hi en una prova ciclista a Itàlia i assenyaleu quins monuments
poden trobar-se en l’itinerari d’una d’elles.
Llegiu a classe l’entrevista següent a Dori Ruano i Silvia Tirado:
http://www.doriruano.es/docs/prensa/noticia-2-documento-1345200167.
pdf. Analitzeu els diferents elements que comenten del ciclisme femení
i valoreu si existeix igualtat entre les dones i els homes que practiquen
aquest esport. Expliqueu quins són els fets més discriminatoris i plantegeu les possibles solucions.

15-18 ANYS

Llegiu l’entrevista següent a Joane Somarriba: http://sanroehu.wixsite.com/desigualdadciclista/joane-somarriba. Expliqueu si existeix igualtat
entre homes i dones en el món del ciclisme. A partir de l’entrevista,
en quins aspectes hi ha desigualtat i quines mesures podrien ajudar
a pal·liar-la?

PERSONES ADULTES

Investigueu el palmarés de la ciclista asturiana Rocío Gamonal i
llegiu la notícia següent: http://www.mtbymas.com/2009/02/manifiestoen-apoyo-rocio-gamonal-y.html
Considereu que la notícia planteja una situació justa per a Rocío
Gamonal? Exposeu el perquè i debateu solucions.

3-6 ANYS

Doaa Elghobashy, left, of Egypt and Kira Walkenhorst
of Germany compete in the women’s preliminary beach
volleyball during the Olympics in Rio. Credit Lucy Nicholson/Reuters

• Eurocopa femenina.
http://www.hoy.es/deportes/futbol/201705/25/carmen-menayotres-partidos-20170525003311-v.html
http://es.uefa.com/womensunder19/news/newsid=2493911.
html
http://www.furiaroja.com/femenina/nacimiento_de_la_eurocopa_femenina.html
• El futbol femení arriba a Espanya. L’exemple d’Irene González.
http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2017/04/16/
irene-jugadora-futbol-extraordinaria/1171720.html
• Vero Boquete
http://blog.futbolfactory.es/futbol-femenino-en-espana/
https://elpais.com/deportes/2017/06/30/actualidad/1498853856_066896.html
• El primer partit no oficial de la selecció espanyola femenina
de futbol.
http://www.furiaroja.com/femenina/primer_partido_seleccion_femenina.html
• Primer partit oficial de la selecció espanyola femenina de
futbol.
http://www.furiaroja.com/femenina/primer-partido-oficial.html
• Situació actual del futbol femení, més ombres que llums.
Documental de TVE (Documentos TV): “Cuestión de pelotas”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-20101016-2225/904445/
• Tractament de la premsa del futbol femení i de les futbolistes.
https://elpais.com/deportes/2017/06/30/actualidad/1498853856_066896.html
• La primera dona àrbitre d’Espanya.
http://www.furiaroja.com/entrevistas/Rosa-Bonet-Primera-mujer-arbitro-futbol-espana.html
http://www.arbitro10.com/reportaje/rosa-bonet-la-lucha-primera-arbitra-del-futbol-espanol
Amb totes les diapositives muntarem una presentació, que
exposarem en les aules del centre i pujarem a Youtube. Algunes diapositives es poden penjar a Instagram o Twitter.

Maig

L’alumnat ha
de seure en
sem icercle.
Se’ls convida a enumerar tots
els esports
que coneguen. Els anotarem en un llistat que farem en
un mural. En dues columnes escriurem si opinen que ho poden practicar homes, dones o ambdós. Se’ls
preguntarà si homes i dones poden
fer el mateix, si duen la mateixa vestimenta esportiva...
Per grups, acoloriu o apegueu trossets de paper de
colors,
les lletres del títol del mural que quedarà exposat per completar-lo amb fotos de dones
i homes esportistes que porten de casa.

6-9 ANYS

El tutor o la tutora presenta a l’alumnat un mural amb dos globus contornejats. Els
xiquets i les xiquetes han de dibuixar en un full DINA4 una dona practicant un esport.
Davall han d’escriure quin tipus d’activitat és, i empraran un llenguatge no sexista. Ho
retallaran i ho apegaran en un dels globus. En l’altre full apegaran les fotos que porten de
casa de dones practicant algun esport, dones presentades prèviament.

9-12 ANYS

En tres grups, busqueu informació en premsa escrita sobre dones esportistes amb
la finalitat de fer tres murals. Si no trobem informació, en el nostre mural escriurem el
que hem trobat: “Les dones esportistes són invisibles per a la premsa escrita”.
MATERIALS: PC, paper continu, fulls, retoladors, marcadors o llapis de colors.

12-15 ANYS

En tres equips, cadascun dels quals treballarà sobre una de les esportistes del mes
de maig. Reescriurem en un mural la seua biografia, amb tota la informació possible i
fotos d’elles.
La biografia ha de contindre totes les dades rellevants de les esportistes, no només
en l’àmbit familiar, sinó professional (ex. si treballen en una altra professió, estudien, si
tenen filles o fills, si han hagut de renunciar a alguna cosa per a dedicar-se a l’esport, si
han sigut esportistes olímpiques, què i quants premis han guanyat...).

15-18 ANYS

Elaboreu un mural amb les dades significatives de les biografies de cadascuna de
les esportistes del mes de maig i, posteriorment, en petits grups, doneu la informació
obtinguda. Finalment debateu sobre l’aportació de les dones en aquests esports i les
seues dificultats.

PERSONES ADULTES

La dona i l’esport: el masclisme que no cessa.

http://www.huffingtonpost.es/sonia-sierra/las-mujeres-y-el-deporte-_b_11562150.html
Es llegirà aquest article per parelles, es trauran conclusions i s’exposaran al gran
grup.
MATERIALS: Ordinadors i quaderns.

Activitats suggerides
3-6 ANYS

9-12 ANYS

“Juguem al Rugbytots”

El Rugbytots és una modalitat de rugbi sense
contacte per a xiquetes i xiquets de 2 a 7 anys. Les
diferents activitats estan adaptades segons l’edat.
Per a més informació, entreu en els següents enllaços i vídeos:

- Mòbil/tauleta per a gravar l’entrevista.
- Càmera fotogràfica.
- Opcional: material fungible per editar
l’entrevista

Abans de l’entrevista:

http://www.elconfidencial.com/deportes/rugby/2015-12-11/como-es-jugar-al-rugbysin-contacto-rugbytots-para-ninos-llega-a-espana_1118323/
http://www.rugbytots.com.ar/about.aspx

- Es dividirà la classe en grups de quatre persones. Cada grup buscarà dones esportistes de la seua comarca que destaquen
en futbol o rugbi i, després, en triaran una.
- Per Internet es buscarà informació de
l’esportista elegida i es posarà en comú amb tota la clas-

VÍDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=hXaXhbLAjV0
https://www.youtube.com/user/Rugbytots
Materials: balons de rugbi de colors, cintes de colors, cons de colors i una superfície
plana per entrenar.
Marta Lliteras Ruiz, exjugadora de rugbi i actualment entrenadora, té entre els seus
principals objectius fomentar aquest esport entre les xiques i aconseguir la igualtat de
dones i homes en l’esport.
Per tant, seguint les indicacions dels enllaços anteriors, realitzareu un entrenament
de Rugbytots amb les xiquetes i els xiquets de la classe. Adaptareu l’activitat i el temps
d’entrenament segons l’edat.
Una vegada realitzada l’activitat, torneu
a la classe i reuniu-vos en assemblea. I comentareu com us heu sentit jugant amb els
companys i companyes, quin moment o quina
activitat us ha agradat més, etc.

6-9 ANYS

“Iris, la niña futbolista”
Materials:

- Fotocòpies del conte “Iris, la niña futbolista”
que el/la docent podrà descarregar-se en
l’enllaç següent: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-iris-la-nina-futbolista/
- Material fungible escolar.
Dues de les protagonistes del mes de
juny són futbolistes: Vero Boquete Giadáns i Marta Viera da Silva. Es farà una lectura
col·lectiva del conte “Iris, la niña futbolista” i la docent indicarà quin alumne o alumna llig cada paràgraf en veu alta.
Una vegada s’acabe la lectura, es resoldran
els possibles dubtes generats (paraules que
no s’entenguen, fragments del conte que no
s’hagen comprés...)
L’alumnat apuntarà en el quadern el significat de les paraules noves.
El grup de classe comentarà què els ha
semblat la història. Cal reflexionar sobre els
punts següents:
- Les xiquetes de classe juguen a futbol (o coneixen xiquetes que ho facen)?
- Els xiquets de la classe volen jugar a futbol amb

se.

- Per votació s’elegirà a quina esportista es vol entrevistar i es classificaran per
ordre de preferència. Després es contactarà amb ella per convidar-la al centre i fer-li
l’entrevista. Si resulta impossible, es passarà a la següent de la llista.
- Amb els grups formats anteriorment, s’elaboraran les preguntes i després se
seleccionaran les més interessants entre tot el grup aula.

Durant l’entrevista:

- Es gravarà l’entrevista amb vídeo o només àudio. L’alumnat formularà les preguntes seguint el guió, encara que també és interessant formular algunes preguntes
espontànies, segons les respostes de l’entrevistada.

Després de l’entrevista:

Es pot dividir la classe en subgrups i que cadascú decidisca el format en què vol
plasmar-la:
- A mà, de forma tradicional.
- Digitalitzar-la amb l’ordinador i després imprimir-la.
Finalment, els resultats es poden exposar al centre o incloure’ls en la revista escolar.

12-15 ANYS

les xiquetes?
- Per què es diferencia entre coses de xiquets i coses de xiquetes? No podrien fer-se
per a xics i xiques?
- Respectem els gustos de tots els xiquets i xiquetes, siguen els que siguen?
Per acabar, cada alumne/a dibuixarà en el seu quadern i farà una activitat que li
agrade fer, encara que, generalment, s’associe amb el sexe contrari.
Els dibuixos es poden penjar en una paret de la classe o del col·legi amb el lema:
“Trencant estereotips”.

			

9-12 ANYS

Treballarem les biografies de les
nadadores que apareixen en el calendari.
Dividim la classe en grups.
1a activitat. Realitzem un treball de
recerca en internet sobre la nadadora
que assignem als diferents grups.
Investigarem sobre:
- Quantes hores dediquen les
nadadores cada dia.
- Quin tipus d’entrenament
realitzen en el terra i en
l’aigua.
- No estudien únicament,
també entrenen.
- Consideres que porten
una vida dura? Explica
la raó.
- Creus que hauria
d’haver-hi més dones
esportistes? Per què?
2a activitat. Exposem
per grups el treball realitzat.

12-15 ANYS

1a activitat. Escull una
de les biografies i redacta un
article que exemplifique algun
valor, com el compromís de la
igualtat de gènere.
- Destaca alguna oració que
reflectisca aquest compromís.
- Què t’ha cridat l’atenció de
la dona que has investigat? Per què?
- Posada en comú del grup
de classe.

Pilota de futbol, xiulet, llistat d’esportistes d’elit actuals i històrics, masculins i femenins, de la mateix categoria, càmera de vídeo/mòbil, cable USB, ordinador, projector/pissarra digital…

Activitat:

L’activitat s’organitza en dos moments, en el pati i en
l’aula.
1r moment: ecomença en el pati. Es demana a l’alumnat
que sega al costat del camp de futbol. Es realitza un partit de
futbol femení i es graven les reaccions diferents que sorgeixen
al llarg del partit, tant del camp com de l’afició. Després de 15
minuts es declara la fi del partit.
2n moment: es puja a l’aula ordinària. Es prepara el vídeo gravat
per projectar en la pissarra i es demana al grup-classe com s’han
sentit, tant en un costat com en l’altre del camp.
Es planteja què significa la frase “No s’ha
de donar tota la responsabilitat als mitjans
de comunicació, comencem per consumir
esport femení.” Després d’escoltar les diferents opinions es llancen preguntes del tipus:
Qui és el futbolista més aclamat en l’àmbit
mundial? I la futbolista? Quin és el gimnasta artístic més aclamat mundialment? I la gimnasta? Qui és el jugador de bàsquet mundialment més aclamat? I la jugadora? Quina és la nadadora sincronitzada més aclamada?
I el nadador sincronitzat...?
L’objectiu és fer un debat en comú sobre “la sexualització de l’esport”. La professora o el professor ha de preparar prèviament un llistat d’exemples d’esportistes d’elit
per visualitzar el fet. Com ho podem canviar?
Finalment es visualitzarà el vídeo per reflexionar sobre el que s’ha debatut a classe
i s’analitzaran les diferents actituds respecte als rols jugats.

Gracie

Materials: Internet, pantalla, ordinador,
DVD Gracie, material fungible…

Materials:

- Fotocòpies dels diferents articles de
premsa digital que ixen en el pròxim
apartat.
- Ordinadors o tauletes amb accés a Internet.

Metodologia:

Activitat:

- Llegim l’article sobre la prima per guanyar la Lliga Iberdrola: http://www.lagradona.
com/2017/05/21/cuanto-paga-la-rfef-al-campeon-la-liga-iberdrola/
- Busquem en Internet què significa “bretxa salarial”.
- En el món laboral la bretxa salarial entre homes i dones és molt pronunciada.
Podeu ampliar informació en l’enllaç següent: http://www.forbes.es/actualizacion/290/cual-es-la-brecha-salarial-de-genero-en-las-profesiones-mas-comunes. I
sembla que en el món de l’esport també es repeteix el mateix patró.
- El masclisme està clavat en la medul·la espinal del nostre futbol: http://ecodiario.
eleconomista.es/futbol/noticias/8103596/01/17/Del-era-una-puta-lo-hiciste-bien-alShakira-es-de-todos-una-breve-cronica-del-machismo-en-el-futbol-espanol.html
- Després d’haver llegit aquests tres articles, iniciarem un debat entre el grup-classe
en el qual parlarem sobre la desigualtat existent entre homes i dones en el món
de l’esport, en el futbol en concret, i del masclisme imperant en aquest esport.
- Ajunteu-vos en grups de tres persones i realitzeu una presentació (Power Point)
sobre les principals desigualtats existents en l’esport (bretxa salarial, llenguatge
sexista, masclisme, violència masclista...) i quines mesures es podrien prendre
per solucionar-les (igualtat salarial, respecte, coeducació...). Podeu buscar informació per Internet i acompanyar les vostres explicacions amb vídeos i imatges.
- Cada grup exposarà la seua presentació a la resta de la classe.

Veurem la pel·lícula Gracie, que tracta sobre una xica que vol ser futbolista a final dels
anys 70 i la seua família no la deixa, fins que
les circumstàncies canvien.
Després de visualitzar la pel·lícula comentarem com era la societat a final dels
anys 70. Quins estereotips o rols de gènere
estaven establerts i eren els causants que
no fóra ben vist que Gracie jugara a futbol?
Compara la situació amb l’actualitat: encara es conserven els mateixos estereotips
i rols de gènere? Què ha canviat i què no?
La nostra societat és masclista i no es pren
seriosament l’esport femení? Com podem
fomentar la igualtat en l’esport?
Per últim, comenteu la frase de Marta Vieira da Silva: “Era l’única xiqueta enmig
d’un muntó de xiquets i no sempre era ben acceptada. Però mai em vaig rendir perquè
em vaig adonar que era una forma de progressar en la vida i ajudar la meua família
econòmicament i, en certa manera, de revertir eixe paper de la dona”. Busqueu informació en Internet sobre la seua vida i establiu similituds i diferències amb la protagonista de la pel·lícula..

Aquestes activitats estan extractades. Activitats
completes i annexos en organizaciondemujeres.org

així com dels esports minoritaris, davant de
l’hegemonia del futbol.

SETMANA CULTURAL.
DONES ESPORTISTES.
2a activitat. Elaboreu un quadern amb tots els tre-

balls realitzats en les diferents classes.

15-18 ANYS

1a activitat. Fem una pluja d’idees sobre la natació
i les nadadores.
Presentació de les nadadores del calendari.
Per grups escolliu una nadadora i realitzeu un tre6-9 ANYS
ball sobre els aspectes més destacats de la seua carTreball d’investigació: portaran de casa noms de
rera esportiva. Analitzeu també, des del vostre punt de
nadadores i les seues fotografies tretes d’Internet
vista, el que més us ha sorprés.
amb l’ajuda de la mare o el pare.
- Apareixen esportistes que compten amb la maPresentem en classe les nadadores que hem porteixa visibilitat que els homes?
tat de casa.
- Enumera una sèrie d’esports que consideEn classe farem una classificació:
res que han de practicar les dones. Explica el
perquè.
Medalles
Medalles
Medalles
Oltres
				
Nom
País
d’or
de plata
de bronze
premis
2a activitat. Exposició del treball realitzat.
				
				

Materials:

PERSONES ADULTES

“L’Atlético de Madrid femení campió de la Lliga Iberdrola”

Juliol
En assemblea, mostrem les fotos de les esportistes de natació que apareixen en el calendari.
Comencem l’assemblea amb una pregunta: Coneixes alguna nadadora famosa?
Parlem sobre la vida de les nadadores.

“Està l’esport sexualitzat?”

Materials:

ENLLAÇOS:

3-6 ANYS

15-18 ANYS

“Sóc periodista!”

PERSONES ADULTES

Una vegada presentades les nadadores del
calendari:
1a activitat. Fes un llistat amb els esports que consideres propis de dones i un altre amb els esports que
consideres d’homes. Explica la raó.
Obrim el debat per trencar mites falsos.
2a activitat. Formem grups i cadascun d’ells ha
d’escollir una nadadora, del calendari o no, per desenvolupar la seua biografia.
Fem un mural, que col·locarem al corredor, amb
totes les biografies realitzades perquè les altres classes el puguen veure i puguen treballar-les també.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jennifer Pareja
https://es.wikipedia.org/wiki/Mireira Belmonte
http://www.teresaperales.es/biografia/
https://conlacamaraenlapiscina.wordpress.
com/2014/10/30/las-11-mejores-nadadoras-espanolas-actuales/

15-18 ANYS

Ràdio escolar

3-6 ANYS

Proposarem a l’alumnat buscar informació sobre dones esportistes, la seua
invisibilitat i esports destacats. Per fer-ho,
utilitzarem l’aula d’informàtica del centre
educatiu durant una sessió. Organitzarem
grups de treball amb tres components com
a màxim, que hauran de prendre nota del
seu treball de documentació per utilitzar-lo
posteriorment en tertúlies de ràdio, que realitzarem a l’institut. Amb aquestes dades
redactarem preguntes per tindre xarradescol·loquis amb més companys i companyes, així com també amb docents i treballadors del centre.

L’equip docent d’Educació
Infantil buscarà deu fotografies
de les dones que componen aquest any el calendari i seleccionarà deu
esports diferents. Cada fotografia anirà associada a l’esport en què destaca la gimnasta. Es presentarà la fotografia al grup durant un minut i
es decidirà el nom de l’esportista (seguint el mètode Doman). Es farà
d’aquesta manera durant tota la setmana en l’assemblea inicial de la
classe i en l’assemblea final. Durant la setmana, les fotografies s’hi exposaran de manera permanent.

6-9 ANYS

En l’assemblea de classe, presentem les fotografies d’elements bàsics dels esports: porteria de futbol, estic d’hoquei, ploma de bàdminton,
pilota de bàsquet, d’handbol, piragua... I diem els noms d’esportistes
famosos en aquests esports. És possible que alguns de nosaltres no
coneguem alguns dels noms, de la mateixa manera que també és possible que apareguen pocs noms de dones. Després es presenten les
fotografies seleccionades de dones esportistes (poden ser les mateixes
escollides per a Educació infantil). El professorat pot dir el seu nom i els
seus èxits esportius. A continuació, es pot obrir un debat sobre per què
no les coneixem a pesar dels seus èxits aconseguits. En grups cooperatius de 4 alumnes, fem un mural amb les fotografies presentades per
realitzar una exposició col·lectiva tot seguit.

9-12 ANYS

En l’assemblea de classe es dóna el nom de les dones esportistes i
es pregunta en quin esport destaquen. Es realitza la mateixa pregunta,
però amb esportistes masculins. Probablement hi haurà més èxit en el
segon grup d’esportistes que en el primer, i és ací on s’origina el debat.
Per què ocorre? Es presenten les fotografies de les dones seleccionades
i en grups cooperatius de 4 alumnes s’investiga sobre la trajectòria esportiva de dones en una disciplina. La recerca portarà a la presentació al
grup de classe de les esportistes elegides mitjançant un treball visual i
explicatiu en què hauran d’aparèixer els seus triomfs o els del seu equip,
notícies del periòdic i dades biogràfiques.

12-15 ANYS
Qui és qui?

Comencem la sessió projectant el palmarés esportiu d’Amaya Valdemoro Madariaga, però no indiquem que es tracta d’ella. El palmarés
és el següent: 1 Eurolliga, 2 Mundial de clubs, 8 Lligues, 9 Copes de la
Reina, Supercopes d’Espanya, 2 Premier League, 3 Lligues americanes,
1 Bronze en el campionat del Món, 1 Or europeu, 1 Plata europeu, 3
Bronzes europeu, a banda de nombroses distincions individuals.
Demanarem a l’alumnat que escriga en un full el nom de l’esportista
a qui considere que li correspon el palmarés. Recollirem les anotacions i
les escriurem en la pissarra. Quan tinguem totes les dades, les analitzarem i indicarem el percentatge d’esportistes homes proposats respecte
al de dones, i també si tenen relació amb els esports majoritaris, com és
el cas del futbol en relació a altres esports. Tot seguit direm el nom de la
identitat de l’esportista. Aquesta anàlisi de dades ens portarà a reflexionar amb el grup-classe sobre la invisibilitat de les dones esportistes,

PERSONES ADULTES

“Diferents capacitats. Inclusió”

Utilitzarem la primera sessió per parlar
amb el nostre alumnat sobre els seus referents esportius. Farem una pluja d’idees en
la pissarra amb els noms de les persones
esportistes que se citen. Previsiblement la
majoria se centraran en homes i difícilment
algú anomene un esportista paralímpic. La
pluja d’idees ens servirà per analitzar que
hi ha grans esportistes que han quedat invisibilitzades pel fet de ser
dones o doblement discriminades per ser dones i per practicar esports
adaptats.
Farem ús del projector per mostrar fotografies d’Amaya Valdemoro
Madariaga, Sonia Ruiz Escribano i Diana Taurasi. Comentarem alguns
dels triomfs esportius de cadascuna d’elles i debatrem la raó per la qual
una gran part de la societat les desconeix, malgrat el seu palmarés. Així
mateix, reflexionarem sobre les distintes capacitats que tenim totes les persones i com de complicat resulta practicar un esport adaptat. Valorarem el sobreesforç i la capacitat de superació
de les persones que practiquen esports adaptats i el poc reconeixement social que reben, de
la mateixa manera que també valorarem la
necessitat d’una inclusió real en la societat
de persones amb capacitats diferents.

Aquestes activitats estan extractades. Activitats
completes i annexos en organizaciondemujeres.org

Setembre
3-6 ANYS

1a activitat: Després de veure el conte “El

fútbol también es para Mariana” (https://www.
youtube.com/watch?v=oJeuEeoYCF4) fem una
xicoteta assemblea i veiem què és el que pensa l’alumnat. Podem plantejar preguntes com:
Hi ha esports per a xiquets i per a xiquetes?
2a activitat: Creació d’un conte de forma
col·lectiva, en què la protagonista ha de ser
una xiqueta que vulga practicar un esport tradicionalment assignat al gènere masculí.

6-9 ANYS

1a activitat: Lectura del conte “Un bicho
raro” en un grup gran (Cuentos para educar, de
CEAPA) https://www.ceapa.es/content/cuentospara-educar-0
2a activitat: Realització d’un memory game
amb les fotografies en unes targetes, i els
noms i els esports en unes altres.

Activitats suggerides
15-18 ANYS

1a activitat: Elaboració d’un mu-

ral, amb les dades significatives de
les biografies de cadascuna de
les dones (Almudena Cid, Nadia
Comaneci i María Pardo)
2a activitat: Per equips, heu de
realitzar entrevistes a les protagonistes d’aquest mes. Podeu també enregistrar les entrevistes en
àudio o en vídeo i fer un xicotet
podcast per a difondre-les.

En assemblea parlarem que les xiquetes poden fer els mateixos esports que
els xiquets. Diranesports i els presentarem imatges de dones practicant-los. Dirigirem la conversa cap a l’esport de pilots de motos o cotxes i els mostrarem diverses imatges de dones practicant aquests esports, i començarem per les dones
que ixen en el calendari.
1a activitat: Cercarem en Internet imatges de dones pilot tant de motos com de
cotxes. Amb les imatges realitzarem un memory per a treballar en l’aula.
2a activitat: Farem un puzle amb imatges de dones pilots, el nombre de peces
variarà en funció del grup d’alumnat al qual vaja dirigida l’activitat.

6-9 ANYS

A partir d’aquest codi, escriurem frases sobre les pilots d’aquest mes i
l’alumnat haurà de desxifrar-ho. Per exemple:
Laia Sanz ha guanyat el París Dakar en la categoria de motos.
María Herrera Muñoz és una pilot de motociclisme.
Carmen Jordán és pilot d’automobilisme.

PERSONES ADULTES
1a

3-6 ANYS

activitat:

Lectura
d’aquestes i altres publicacions similars: http://
smoda.elpais.com/moda/actualidad/los-8-titulares-masmachistas-de-los-juegosolimpicos-de-rio/
http://www.elplural.com/
sociedad/2016/08/22/el-machismo-en-unos-jjoo-dondelas-mujeres-han-sido-de-oro
Com a exercici de reflexió,
podríem donar-li la volta, és
a dir, triar uns quants
esportistes homes i escriure
aquests tipus
de

12-15 ANYS

1a activitat: Olympia, el conte d’Almudena
Cid. Comentari col·lectiu de les impressions
extretes del conte. Xicotet debat: Quantes esportistes dones coneixes? Creus que les dones tenen més obstacles a l’hora de practicar
un esport?
2a activitat: Investigació sobre la biografia
d’Almudena Cid: https://es.wikipedia.org/wiki/
Almudena_Cid
http://almudenacid.com/
Realització del mural sobre la gimnasta.

1a activitat: Seleccionarem un dels
països on ha tingut lloc la prova París Dakar. En grups de quatre persones, investigarem sobre cadascun dels espais
seleccionats.
2a activitat: Llegirem entre tota la classe la biografia de les esportistes del mes i
després l’alumnat haurà de contestar a preguntes sobre el que s’ha llegit.
Com es diu la pilot de 22 anys d’edat que competeix en motociclisme?
Quants ral·lis París - Dakar ha guanyat Laia Sanz i Pla-Giribert?
En quina modalitat esportiva competeix Carmen Jordán?

12-15 ANYS

Treball de recerca: indagueu sobre el nombre de dones que han participat fins
avui en la prova París - Dakar. Cerqueu la biografia de cadascuna d’elles i feu un
mural amb la informació obtinguda.

15-18 ANYS

En grup reduït l’alumnat cercarà notícies sobre pilots dones i pilots homes.
Analitzaran cadascuna de les notícies amb perspectiva feminista i indicaran allò
que fa al·lusió a estereotips, sexisme, cosificació de la dona, llenguatge no inclusiu,
etc.
Una vegada feta l’anàlisi, reelaboraran les notícies de les dones i s’evitarà tot
tipus de sexisme respecte a elles.

PERSONES ADULTES

Visionat de la pel·lícula “Bend it like Beckham”.
Debat posterior sobre els estereotips, el sexisme, l’homofòbia…
Enllaços per al seu ús en el debat previ i posterior al visionat de la pel·lícula.
http://www.cmpa.es/datos/2351/quiero_ser_como_Beckham_3934.pdf
http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/beckam.htm

9-12 ANYS

1a activitat: Lectura del conte “Tod@s
somos iguales” de Marcos García (1º ESO,
IES Licinio de la Fuente, Coín, Málaga – Certamen cuentos
para educar) http://www.
educacionenmalaga.es/
public/2010/09/certamencuentos-amatista_correcciones-septiembre.pdf
2a activitat: Lapbook sobre dones en
l’esport. L’objectiu és realitzar una recerca sobre el tema i fer visible així la tasca de les esportistes. Les seccions poden ser les adjuntes
en la foto, o altres.

9-12 ANYS

titulars
sobre ells, per
reflexionar com normalitzem el
masclisme diari en els mitjans.
Una altra activitat interessant
és reescriure els titulars i ressaltar
així el valor i els mèrits de les esportistes.
Si volem ampliar, i no veureho només en l’esport: http://undebateenmicabeza.blogspot.com.
es/2016/11/60-ejemplos-de-machismo-en-prensa-y.html
2a activitat: Revisió de l’article:
http://es.besoccer.com/noticia/clausulasanti-embarazo-la-verguenza-del-futbolfemenino-17-05-2017
Posterior debat sobre maternitat i
dona.

3-6 ANYS

CONTE: “¿PUEDE SER UNA MUJER
FUTBOLISTA?”

(Contes escrits per alumnes) http://www.educacionenmalaga.es/public/2010/09/certamencuentos-amatista_correcciones-septiembre.pdf

saben jugar al futbol?
- Com penseu que se sentia Andrea quan no la
deixaven jugar?
- Establiu amb ells un llistat d’esports que realitzen els xiquets i les xiquetes. Després dels
resultats, comenteu amb ells per què les xiquetes no poden practicar alguns esports.
- Amb l’ajuda de fotos de les dones protagonistes d’aquest mes, que han triomfat en esports considerats masculins, desmitifiqueu
amb ells aquest tipus d’estereotips. També
el fet que les persones incapacitades físicament no poden practicar esport.

6-9 ANYS

CONTE: “¿QUÉ TE
APUESTAS?”

http://igualdad.gijon.
es/multimedia_objects/
download?object_
id=95658&object_
type=document
Després del visionat
del conte, realitzeu una
assemblea per respondre a les preguntes següents:

A partir de la lectura del conte (en la pàg. 41),
respondran en assem-

blea a
preguntes com:
- Penseu com els xiquets
del conte, que les xiquetes no

Desembre
12-15 ANYS

TOT SOBRE EL MUAY THAI

Per conéixer l’esport del Muay Thai o boxa japonesa cada alumne i alumna buscarà informació i realitzarà un mural amb les característiques
d’aquest esport, fotos i noms d’esportistes que
hagen destacat en aquesta línia.
Després d’una posada en comú de les descripcions, analitzarem el nombre de xiques que
s’han citat i les possibles causes de la poca participació femenina.
Després del visionat del reportatge sobre
Yohanna Alonso, campiona del món d’aquest
esport http://campeonisimas.es/reportajes/yohanna-alonso-campeona-mundo-muay-thai-luchaviolencia-genero/ iniciarem un debat i justificarem
les frases de l’esportista que apareixen en el reportatge.

OPINIONS DE YOHANNA ALONSO

. “El Muay Thai és un món d’homes i he trobat
molt de masclisme”
. “La solució per acabar amb la violència de gènere és l’educació en la infantesa”

segueix
segueix

3-6 ANYS

Abans de començar les activitats, la professora o el professor explicarà a l’alumnat en
l’assemblea qui són les tres dones
tennistes que apareixen en aquest mes: Carolina Marín, Conchita Martínez i
Venus Williams.

“Què s’ha menjat la serp?”

Abans de començar l’activitat, la professora o el professor pot explicar que
existeixen diferents tipus d’esports en els quals s’utilitza raqueta, i que hi ha
diferents tipus de raquetes, pilotes i ploma, depenent de l’esport a què es jugue:
tennis, bàdminton, esquaix, ping-pong, pàdel…
Quan ja reconeguen diferents tipus de raquetes i pilotes podem començar
amb l’activitat. Poden eixir a dibuixar a la pissarra una serp, però a l’hora de dibuixar-la han de distorsionar el cos fent la silueta de l’objecte que s’haja menjat. Si té una panxa molt xicoteta serà la pilota de ping-pong, si té una panxa
molt gran serà una raqueta de tennis.

6-9 ANYS

MATERIALS: P.D.I (pissarra digital interactiva), raquetes de minitennis, pilotes de goma-escuma, pivots.
Fase 1: L’ós Berni.
Visionat del vídeo en Youtube sobre “ L’ós Berni: tennis” que farà descobrir
a l’alumnat les regles bàsiques del tennis posant èmfasi en la companyonia
i el respecte al company/a. Realització d’una xicoteta pluja d’idees sobre la
importància del treball en equip.
Fase 2: Escalfament del grup: ens tremola el cos.
Es tracta de realitzar rotacions d’articulacions per parella, amb moviments
que els alumnes inventen. Des dels turmells al coll (l’ordre seria el següent:
turmells, genolls, cintura, muscles, colzes, monyica, dits, braç complet i coll).
Fase 3. La safata de refrescs (joc de competició).
Es divideix la classe en grups de 5 i se situen en fila. Es col·loca un pivot al davant, a uns
metres. Amb la pala, com si fóra una safata
de cambrer/a, es col·loca una pilota damunt.
L’alumnat haurà d’anar cap al pivot, vorejar-lo,
tornar a la fila i, tot seguit, passarà el material al següent company/a. Si la pilota cau, el
xiquet o la xiqueta torna a començar. Guanya
l’equip que complete abans el recorregut.

9-12 ANYS

Cerqueu portades de periòdics esportius
que parlen dels èxits de les dones esportistes,
ensenyeu-les a simple vista i la professora o
professor, preguntarà si detecten masclisme
en les portades.
Després que l’alumnat mostre les seues
impressions, podem analitzar-les més profundament.
Per exemple: Maialen Chourraut, una mare
d’or. Quan hem vist una portada d’un home
esportista que haja guanyat alguna medalla
d’or i li hagen fet referència a les seues filles
o fills?
Mireia guanya en 200 papallona i en la portada del periòdic diu: “Ens has deixat sense
paraules”. No fa referència al fet que ha guanyat, com ha sigut, on, etc. No obstant això,
quan guanya un home especifiquen fins i tot
el temps que ha dedicat per a aconseguir-ho.
Quan Carolina Marín va guanyar l’or en
el mundial de bàdminton, va haver-hi periòdics que es van fixar més en l’entrenador que
aconsegueix “apaivagar les seues rabietes”
que no en l’esforç de Carolina per a aconseguir aquesta medalla. A més, podem aprofun-

dir una mica més en el missatge i veure com tracten a Carolina com si fóra
una xiqueta xicoteta.
Aquesta activitat es pot completar cercant portades d’aquests periòdics
que mostren quan els homes han guanyat alguna medalla o algun títol i després es poden comparar per a observar encara més la discriminació.

12-15 ANYS

Dividim el grup en 6 equips, cadascun haurà d’investigar sobre un esport
de raqueta d’ entre tots els que proposem: tennis, pàdel, bàdminton, esquaix,
ping-pong i frontó. Hauran d’aprofundir amb l’objectiu de dissenyar un cartell
sobre l’esport assignat, que ressalta dones destacades en aquest esport. Els
cartells seran exposats pel centre escolar.

15-18 ANYS

Investigant en el meu IES (des de 1r d’ESO, a Batxillerat, cicles)

Es divideix la classe en xicotets grups (grups heterogenis). Es pot enquadrar aquesta activitat en l’hora de tutoria, socials, educació física… en qualsevol
matèria se li pot traure molt de suc si es programa des de l’inici de curs. Posarho en coneixement la persona coordinadora d’Igualtat dels centres.
Primera fase. Contestem a la pregunta:
• Quins esports penses que practiquen els xics i les xiques del teu institut? Per
què creus que practiquen uns esports i no uns altres?
• Saps què significa estar federat? Explica el concepte.
• Quantes xiques i xics de l’institut penses que estan federats i competeixen?
Segona fase. Decidim si aquesta part la realitza l’alumnat fent entrevistes
(per exemple en l’hora d’esplai) o es demana als tutors i les tutores que arrepleguen la informació passant aquest petit qüestionari en la seua tutoria.
• Quins esports practiques? Per què aquest esport i no un altre? Has tingut
dificultats o tens problemes per practicar-lo? Quins?
• Estàs federada/federat?
• Competeixes? Si no ho fas, t’agradaria? Què t’impedeix fer-ho?
Tercera fase. Cada grup s’encarrega d’un tram d’edat i n’extrau les informacions. Elaborem una taula simple de doble entrada (esports/sexe). Analitzem
la gràfica i n’extraiem resultats.
Quarta fase. S’elabora una taula única amb totes les dades i s’analitzen.
Cinquena fase. El gran grup compara les idees prèvies amb els resultats de
la realitat del centre.
Sisena fase. Els grups fan propostes que després poden fer arribar a l’equip
directiu i al departament d’Educació Física per fomentar l’esport femení al centre.
Es poden publicar també els resultats en el web del centre i en la revista, i
es poden enviar les dades a través dels o de les tutores als delegats de pares
i de mares.

PERSONES ADULTES

Passat i present de l’esport femení de la raqueta a Espanya.
Conchita Martínez i Carolina Marín.

Metodologia: Simularem el duel d’un partit de bàdminton entre dos equips,
on el professor/a exercirà d’àrbitre. Dividirem la classe en dos grups i cadascun buscarà en Internet la biografia oficial de Conchita Martínez (tennis) i la
de Carolina Marín (bàdminton). La llegiran atentament i elaboraran una sèrie
de preguntes amb l’objectiu de “llançar-les” a l’equip contrari per convertir-les
en punts.
S’elegirà o se sortejarà l’esportista sobre la qual es realitzaran preguntes a
l’altre equip. Regles de puntuació: l’equip A “llança” una pregunta a l’equip B (o
viceversa). Si no encerta, el punt serà per a l’equip A, i li farà una altra pregunta
a l’equip B, i així successivament. En cas d’encertar, el punt anirà per a l’equip
B, i recupera el torn per fer-li preguntes a l’equip A.
La persona que exerceix d’àrbitre anotarà a la pissarra la puntuació (guanya
qui arribe abans a 21, amb una diferència de 2 punts).
L’objectiu és conéixer a través del joc no només el palmarés de cadascuna
d’elles, sinó també com van ser els seus inicis, les dificultats trobades en un
esport minoritari o masculinitzat, així com similituds que les van ajudar a aconseguir l’èxit en les carreres esportives. Compartiu una reflexió final sobre si es
considera que a l’esport femení i al masculí es dóna el mateix protagonisme en
les notícies i en els mitjans de comunicació.
Busqueu en Internet les regles de puntuació del bàdminton.

- Creieu que els pares tracten Candela i Mateo
de la mateixa forma a l’hora de jugar?
- Per què no deixen Candela jugar amb la pilota? Penseu que és una bona justificació?
- Com actuaríeu vosaltres si fóreu els pares de
Candela?
Després de les conclusions obtingudes, cada
alumne realitzarà un còmic reinventant la història.

9-12 ANYS

QUÈ ENS DIUEN AQUESTES IMATGES?

Diferents grups elegiran la imatge per analitzar i anotaran totes aquelles idees o comentaris
que els suggereixen. Contrasteu-ho amb la resta
de la classe, per veure coincidències i desacords.
Hauran d’aparéixer termes com ‘desigualtat’,
‘força’, ‘mitjans de comunicació’, ‘jocs olímpics’,
etc. Extrauran conclusions i realitzaran, de forma
individual, una redacció amb el títol: LES DONES

15-18 ANYS

En el gràfic següent es reflecteix un dels resultats publicats en la “Encuesta de hábitos deportivos”. (España 2015, MECD)
En grups, analitzaran el gràfic i realitzaran un
llistat de la pràctica d’aquests esports per sexes.
Després determinaran si hi ha diferències significatives i en quins esports.
En gran grup, debateu sobre les possibles
causes o factors que expliquen que entre les dones siga menys freqüent la pràctica del futbol, el
ciclisme o el tennis. Argumenteu possibles solucions per reduir aquestes diferències.

EN L’ESPORT.

PERSONES ADULTES

Documenteu-vos sobre les dues
esportistes paralímpiques que apareixen en el mes de desembre: Gemma
Hassen-Bey (esgrima) i Loia Zabala
(halterofília).

TÍTULO: Gema Hassen-Bey: Hay
mucho tabú respecto al sexo y la silla de ruedas. http://www.vanitatis.el-

confidencial.com/noticias/2016-06-23/
gema-hassen-bey-medallista-paralimpica-de-esgrima-hay-muchotabu-respecto-al-sexo-y-la-sillade-ruedas-lgtb_1220560/
Loida Zabala: "La halterofilia me da una independencia
que me hace olvidar mi discapacidad"
http://www.avancedeportivo.
es/noticias/loida-zabala/
Analitzeu les dificultats i els reptes amb què han hagut
d’enfrontar-se aquestes dues esportistes i exposeu-ho en
comú amb el grup-classe.
Arreplegueu informació i realitzeu propostes que ajuden
a promoure l’esport paralímpic femení si fores:
a) Periodista.
b) Membre del Comité Paralímpic Espanyol .
c) Professor/professora d’universitat.
d) Polític/a influent.

