
Estereotips de gènere en l’esport. El rugbi i la gimnàstica 
 

Sessió Activitats d’ensenyament-aprenentatge Material i recursos  Agrupació 

1 Part inicial  
Introducció  
Compartir objectis i criteris d’avaluació.  
Es farà una presentació de l’esport del rugbi, on es  preguntaran 
quines normes saben sobre l’esport. En cas que  no surtin gaires, se’n 
donen les següents:  

- La pilota no es pot passar endavant  
- Moviment placatge  
- Passades de costat  

- Posicions amb diferents habilitats: corre molt, força,  agilitat, mix 
entre aquestes  

Joc d’escalfament: Stop amb abraçades 

(Pista)  Gran grup 

Desenvolupament  
Espais de rotació de pràctica cooperativa de 15 minuts cada  un, 
mitjançant fitxes d’explicació dels jocs:  
- Passades de costat  
La pesta: Cinc dels jugadors es passen la pilota (passada de  costat)en 
un espai de 10x10 metres. El jugador que pilla ha  d’intentar atrapar al 
que porta la pilota. La pilota no pot estar  més de 3’’ a les mans d’un 
jugador, si la passada és dolenta,  passarà a pillar l’alumne que la ha 
realitzat.  
- “Placatges” amb matalàs  
Placar vol dir aturar el portador de la pilota, tot fent-lo caure a  terra. 
El placatge més típic del rugbi a quinze és el que consisteix en agafar el 
portador per la cintura i fer la càrrega  amb l’espatlla fins que cau a 
terra.   
- Córrer amb la pilota. L’aranya arrenca-cues   
Es jugarà a l’aranya i els alumnes que han de ser atrapats  portaran 
una cua a la cintura. Aquests hauran d’anar portar una  pilota de rugbi 
per poder traspassar la tela d’aranya. L’aranya  haurà d’atrapar els 
companys robant-los les cues.   
- Exercicis de força  
Ara fareu relleus de 20 metres amb les següents accions:  “carretilla”, 
a coll, ”seient de la reina”, entre tots i totes porteu un  company... 

2 matalassos,  
2 pilotes de rugbi,  
2 pilotes d’espuma,   
12 petos/cues  
Fitxes explicació   
jocs 

Grups de 
6  persone

s 

 
Part Final  
Es realitzarà unes converses de reflexió sobre el rugbi, les  habilitats 
que s’han de tenir i com s’ho han passat. 

  

2 Part inicial  
Recordatori de l’anterior sessió.  
Joc d’escalfament: conills, àguiles i serps 

(Pista)  

Desenvolupament  
Es tornarà a reunir el grup i s’explicarà que hauran de crear  una 
tàctica d’equip per superar una defensa.   
Quan els grups vagin acabant, aniran mostrant la tàctica a la  mestra, 
que anirà donant consells per millorar-la.  
Es posarà en comú la tàctica d’avant els companys i aquests  l’avaluaran 

6 pilotes de rugbi  
Fulls 
coavaluació  Diana 

Grups   
cooperatius 



mitjançant la coavaluació amb disseny Diana. Per  últim es realitzarà la 
tàctica davant d’una defensa real de l’altre  grup.  

Gran grup 

Part Final  
Valoració final de manera oral de les tàctiques. Anticipació 
del  campionat que es farà la següent sessió. 

 Gran grup 

3 Part inicial  
Recordatori de les normes bàsiques del rugbi. Explicació del  tercer 
temps.  
Joc d’escalfament: Mata conills 

(Pista)  Gran grup 

Desenvolupament  
Es realitzarà un escalfament fent passades per parelles.  Es realitzarà 
un campionat en format triangular per tal que hi  hagi el descans 
suficient. El grup que no jugui haurà d’animar  els companys i 
companyes. També podrà anar practicant  passades. 

Pilota de rugbi  Gran grup 

Part Final  
Posada en comú del partit, parlar possibles conflictes,  tàctiques 
utilitzades, etc.  
Tercer temps, es pot posar una mica de música i celebrar  plegats el 
petit campionat. 

Altaveu i llapis 
digital 
amb  música  

Gran grup 

4 Part inicial  
Explicació del nou esport, la gimnàstica i el funcionament de  les 
sessions següents.  
Escalfament: fer diagonals caminant com...  

(Gimnàs)  Gran grup 

Desenvolupament  
Es treballarà a partir de fitxes digitals d’autoaprenentatge de  figures, 
que inclouran explicació, prevenció de riscos i  exemplificació amb 
codis QR que enllacin a vídeos del  youtube. S’hauran de posar en 
grups cooperatius i entre els  companys i companyes, s’aniran ajudant 
a superar les  diferents figures i a donar els suports necessaris.  

Fitxes digitals   
Autoaprenentatge 
Pilotes toves,   
cercles, matalassos 

Grups   
cooperatius 

Part Final  
Es farà una ronda d’estiraments, és a dir, surten alumnes  voluntaris a 
proposar un estirament i tothom el repeteix. 

 Gran grup 

5 Part inicial  
Es recordarà la sessió anterior i s’explicarà que per grups es  realitzarà 
una coreografia amb els moviments apresos.  Escalfament: fer 
diagonals caminant com... 

(Gimnàs)  Gran grup 

Desenvolupament  
Repàs del moviments i nous moviments a partir de les 
fitxes  d’autoaprenentatge.   
Es començarà a triar la música per la coreografia del ball final  i a 
practicar-lo.  

Fitxes 
autoaprenentatge 
Pilotes toves,  
cercles,  
matalassos  
Tauletes (música) 

Grups   
cooperatius 

Part Final  
Posada en comú de com van els balls.  
Ronda d’estiraments. 

 Gran grup 



6 Part inicial  
Explicació de la sessió i temporització  
Escalfament: fer diagonals caminant com... 

(Gimnàs)  Gran grup 

Desenvolupament  
Es deixarà la meitat de la classe (45’ aproximadament) per  acabar 
d’enllestir la coreografia. Després es presentaran  davant els 
companys i companyes. 

Fitxes   
autoaprenentatge 
Pilotes toves,   
cercles, 
 matalassos 
Tauletes (música) 

Grups   
cooperatiu

s Gran 
grup 

Part Final  
Estiraments guiats per la mestra: Ioga  

 Gran grup 

7 Part inicial  
Recordatori dels esports treballats. Compartir sensacions  inicials o 
previs a la pràctica i posteriors. 

(Aula)  Gran grup 

Desenvolupament  
Visualització d’uns vídeos d’uns nois i unes noies que trenquen  amb 
aquests estereotip i surten jugant els esports que han practicat a 
classe, les noies el rugbi (vídeo promoció Selecció  espanyola Rugbi 
Femení) i els nois la gimnàstica (vídeo  muntatge Gimnàstica rítmica 
masculina).   
A partir dels vídeos es farà un debat a classe de manera  conjunta per 
tal que surtin els conceptes d’estereotip i gènere,  si cal es buscarà per 
internet alguna explicació o definició.  
Per grups hauran d’apuntar les idees principals que han 
pogut  extreure i respondre a les preguntes:  

 quines dificultats tenen  els nois en el món de l’esport?, 

 quines dificultats tenen les  noies en el món de l’esport? 

Ordinador amb   
projector  
Vídeos1 
Fulls i bolígrafs 

Gran  
grup  

 
 
 

 
Grups   

cooperatius 

Part Final  
Finalment, faran una reflexió individual sobre què pensen en  relació 
als estereotips i una proposta d’acció per intentar  eliminar-los. 

Fitxa reflexió/ 
formulari2   
individual 

Individual 

 
 

                                                           

1  Joma, Orgulloso patrocinador de la Selección Española Femenina de Rugby  

https://www.youtube.com/watch?v=ICa2EI3Z9_w&list=FLnsx9hkSi3e42vwmOCCUmR A&index=8 

Valientes - Gimnasia Rítmica Masculina  
https://www.youtube.com/watch?v=4qZIeE9fYiE&list=FLnsx9hkSi3e42vwmOCCUmRA &index=10 
2
 https://docs.google.com/forms/d/1CZtScpXmZe9ZIjY3XSP62jy0lVe0kPlwd4eiSSMevW0/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CZtScpXmZe9ZIjY3XSP62jy0lVe0kPlwd4eiSSMevW0/edit

