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Títol: ESTEREOTIPS EN L’ESPORT. EL RUGBI I LA GIMNÀSTICA 

 

 

Wikipèdia i Pixabay 

Objectius  

Els objectius principals d’aquesta unitat didàctica són, per una banda conèixer les nocions 

bàsiques de dos esports molt estereotipats, el rugbi i la gimnàstica, tot valorant les pràctiques 

esportives independentment de que socialment es considerés d’homes o de dones. Per altra 

banda, es vol aconseguir que l’alumnat identifiqui els estereotips de gènere en l’esport, sigui 

conscient de les discriminacions per raó de gènere i adoptin una postura crítica al respecte. 

Descripció de la proposta  

Aquesta Unitat Didàctica combina objectius d’Educació Física i Educació en Valors, 

concretament treballa els estereotips de gènere presents en molts esports. La UD pretén que 

els alumnes siguin conscients que hi ha esports que socialment es consideren més apropiats 

per homes que per dones i a l’inrevés. Aquest fet, provoca que moltes persones no triïn l’esport 

que volen perquè no segueix la norma, o simplement, ni s’ho hagin plantejat. 

En la UD es practiquen dos esports amb una gran càrrega d’estereotips, la gimnàstica i el rugbi, 

coneixent les seves característiques, pràctiques habituals, tàctiques de joc o coreografies, etc. 

Es dedicaran tres sessions per cada esport. 

Després es dedica una sessió a una reflexió de la pràctica a la classe de tutoria, on es 

qüestiona el fet que es consideri que hi ha més esports de nois o de noies.  
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En aquesta Unitat Didàctica no s’explicarà del tot què es treballarà per tal de jugar amb l’efecte 

sorpresa i que les sensacions, comentaris o accions siguin fruit de la personalitat de cadascú i 

no influeixi l’opinió general de la classe.  

Aspectes didàctics i metodològics  

En el cas del rugbi es treballa per racons d’aprenentatge, on s’aprenen o practiquen les 

diferents habilitats motrius necessàries pel rugbi (força, coordinació), tàctica de joc, passades, 

“placatges”, etc). Es realitza mitjançant els grups cooperatius, que van rotant a través de les 

estacions. 

A la següent sessió, els nens i nenes hauran de pensar una jugada d’equip per tal de practicar 

els coneixements prèviament assolits. Després de treballar-la l’hauran de posar en pràctica 

amb els companys fent de contrincants. Els companys també seran els encarregats d’avaluar la 

tàctica dels altres alumnes mitjançant una coavaluació de Diana.  

A l’última sessió es farà un campionat triangular. Es tancarà la classe amb la posada en comú 

de possibles conflictes sorgits, tàctiques utilitzades, motivacions, etc. i es realitzarà el tercer 

temps plegats (salutació i celebració entre equips). 

La gimnàstica es treballa amb la pràctica de figures gimnàstiques de manera individual a partir 

d’un dossier (imprès o de manera digital). Aquesta pràctica es realitza amb el grup cooperatiu, 

ja que es necessiten els companys i companyes per tal de donar i rebre ajuda durant la pràctica 

de figures noves. S’hi dedicaran dues sessions. 

A la última sessió, es prepararà una petita coreografia per demostrar aquelles figures apreses 

durant les sessions anteriors i es farà davant els companys i companyes. 

És molt important que en les sessions que es fan d’Educació Física hi hagi una reflexió final 

amb tot el grup classe per tal de posar idees en comú de l’esport que s’ha treballat aquell dia: 

reaccions inicials, pors, dubtes, incerteses, motivacions, etc. I ja es vagi traient el tema del 

gènere i els estereotips en l’esport per tal que siguin conscients del que es va treballant. 

Durant l’última sessió es realitzarà un debat en gran i petit grup, amb l’ajuda del visionat de dos 

vídeos. També es farà un qüestionari individual per tal de plasmar idees i reflexions que s’han 

dut a terme durant la unitat didàctica. 

Aquesta UD és molt important per treballar el gènere específicament i no només adoptar una 

perspectiva de gènere a les classes. D’aquesta manera, els i les alumnes prenen consciència 

de les discriminacions per raó de gènere. 
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Recursos emprats  

S’haurà de disposar de la coavaluació de Diana que realitzaran entre els equips de la tàctica de 

rugbi. Pel treball de la gimnàstica preferiblement s’utilitzaran tauletes digitals per tal de practicar 

les figures, ja que l’alumnat pot disposar de vídeos de mostra  no cal imprimir un dossier per 

grup. 

També s’haurà d’utilitzar ordinador o tauleta per realitzar el formulari sobre els estereotips i 

discriminacions per raó de gènere que es farà durant la sessió de tutoria. 

Per últim, una llista de control d’observació que farà el o la mestra tenint en compte els 

objectius marcats i els criteris d’avaluació. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Continguts 

Educació Física 

 Apreciació de l’esforç individual i col·lectiu. 

 Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu. 

 Execució de les habilitats motrius bàsiques i específiques en entorns diversos amb 

eficiència i creativitat. 

 Disposició a participar en activitats diverses, amb acceptació de les diferències en el 

nivell de l’habilitat. 

 Utilització de les capacitats físiques de forma genèrica i jugada, i orientada a l’execució 

motriu en múltiples situacions. 

 Composició individual i col·lectiva de moviments a partir d’estímuls rítmics i musicals. 

 Elaboració i creació de balls, danses i coreografies senzilles. 

 Descobriment i execució de les estratègies bàsiques dels jocs col·lectius relacionades 

amb la cooperació i l’oposició. 

Educació en Valors (Gènere) 

 Identificació dels propis prejudicis i estereotips. 

 Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el 

debat. 

 Valoració de la igualtat de drets d’homes i dones en qualsevol àmbit 

 Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat 

 Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries 
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Competències 

Educació Física 

Dimensió activitat física saludable:  

 Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física 

individual amb relació a la salut.  

 Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració 

d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física. 

Dimensió expressió i comunicació corporal: 

 Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i 

per comunicar-se amb els altres. 

Educació en valors (Gènere) 

Dimensió personal: 

 Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar 

el pensament propi. 

Dimensió interpersonal: 

 Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre 

les persones 

 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís 

personal i les actituds de convivència 

Dimensió social: 

 Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als 

problemes.  

 Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant 

de les situacions d’injustícia. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Aquesta unitat didàctica, com ja s’ha esmentat, treballa paral·lelament objectius, continguts i 

competències d’Educació Física i Educació en valors, més concretament el gènere. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta unitat didàctica és ideal per treballar-la a cicle superior d’educació primària (5è i 6è), 

tenint en compte la diversitat a l’aula. 

Documents adjunts 

 Professorat 

- Seqüència didàactica, inclou l’enllaç als vídeos del youtube i el Formulari 

- Proves dels racons de rugbi  

- Llista  control avaluació  

 Alumnat 

- Coavaluació Diana tàctica rugbi  

- Autoaprenentatge figures gimnàstiques 

- Seguiment i avaluació de grup figures gimnàstiques 

 

Autoria 

Laia Arrey Casas, mestra d’Educació Física i forma part de l’aplicació del treball de final 

de màster d’Activitat Física i Educació de la Universitat de Barcelona.  

S’ha aplicat a l’escola Diputació de Barcelona i l’escola Cascavell de Sant Adrià del 

Besòs. 
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