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Agrair a la meva tutora Rosa Rodríguez primerament la seva professionalitat per haver-me guiat en la redacció i l’elaboració d’aquest treball, i en segon lloc agrair la seva hospitalitat i

personalitat per haver-me donat els ànims per tirar-ho endavant. Donar les gràcies també al Consell Esportiu del Tarragonès per proporcionar-me informació rellevant per aquest treball.

En aquest treball trobarem les evidències

de la nostra situació problema: l’alt

percentatge de dones físicament

inactives. Analitzarem aspectes

curriculars amb l’objectiu de que la

nostra proposta pugui ser viable en l’EF

actual. Proposarem activitats de

característiques similars a les que

practiquen les dones i noies actives però

no activitats caracteritzades femenines.

Introducció

Com a professionals de l’esport que som,

el que volem és que la major part de la

població gaudeixi dels beneficis (físics,

biològics, socials, psicològics i cognitius)

que comporta ¡ser físicament actiu.

Motius de les dones per no practicar

Catalunya: Manca de temps (48%), no li

agrada (42,7%), la edat (26,8%) i per

mandra (24,2%). Madrid: Prefereixo fer

altres coses (81%), tenir mandra (81%),

sentir-se cansada (70%) i no li agrada

(69%).

Les dones no han tingut moltes

experiències positives en l’àmbit esportiu.

(Observatori Català de l’Esport, 2006 I

Martínez del Castillo, 2005).

Com esdevenir dones físicament més 

actives a través de la incidència en el 

currículum d’EF en secundària

En aquestes dades obtingudes de

l’Observatori Català de l’Esport (2006)

identifiquem la situació problema, que és

l’alt percentatge de dones inactives

existents actualment.

L’objectiu principal d’aquest treball:

realitzar una proposta innovadora que

fomenti la participació de les dones i les

noies en activitats físic-esportives per tal

de que gaudeixin dels beneficis de

l’esport. Per tant volem esdevenir dones

físicament més actives.

Motius per practicar esport

Compara preferències d’homes i dones.

Deduïm que: 1a) les dones practiquen

activitats esportives amb motivacions més

extrínseques. 2a) els homes ho fan a

través d’unes més intrínseques. 3a) cap

dels dos ho fa perquè els hi agradi

competir ( imatge).

Evidències en edat escolar

Observatori Català de l’esport, 2011: 1a)

A primària es dobla la participació en

activitats esportives i la diferència entre

sexes és mínima. A secundària és

significativa. 2a) A més edat, menys

participació en activitats esportives.

Tipologia de les activitats

Activitats que practiquen dones i noies

físicament actives (Observatori Català de

l’Esport, 2006 i CET, 2012):

• Activitats de ritme i expressió, poc o

gens competitives, guiades o dirigides.

• Esports individuals o sense contacte

directe.

Anàlisi del currículum

Decret 143/2007:

• Les activitats amb característiques

semblants a les que practiquen les

dones i noies actives encaixen

perfectament.

• El currículum demana potenciar la vida

saludable a través d’activitats que

puguin practicar a la vida quotidiana.

PROPOSTA INNOVADORA

Per tal d’assolir els objectius del treball

haurem de fer dues modificacions:

1. Ampliació objectiu específic nº11

<<Gaudir i valorar la pràctica de les 

activitats físiques i esportives realitzades a 

classe per tal de crear una adherència a 

les mateixes>>

Gaudir: potenciarem les motivacions

intrínseques. Valorar: consciència dels

beneficis de l’esport (motivacions

extrínseques)

2. Modificació de continguts

“Activitats Dirigides de Noves 

Tendències” 

(AADDNNTT)

Dins del bloc de JiE (modificat

lleugerament) perquè:

• Continguts relacionats

• Potenciar motivacions intrínseques.

• Dedicació d’hores del professorat.

AADDNNTT encaixen també en AFiS.

Potencia motivacions extrínseques.

Seqüència: en funció del grau de dificultat,

de l’exigència motriu i dels nous continguts

i criteris d'avaluació.

2na modificació i 

conclusions 

CONCLUSIONS

• Poques modificacions: proposta

viable i no dificulta la tasca docent,

(objectiu). Però hauran de formar-se

en AADDNNTT.

• La proposa està dirigida a tots els

alumnes, tan nois com noies.

• Aplicant-la podem obtenir resultats

positius.
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