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Estimulació per a l’activitat física en noies a la classe d’educació física

Introducció

La societat en la que ens trobem és una societat que, tot i que s’han
anat reduint, manté uns estereotips determinats sobre el gènere. Les
dificultats amb que les dones s’han trobat i es troben encara per a
incorporar-se a molts àmbits de la societat, es reflecteixen també en
la menor incorporació i participació de la dona en el món esportiu.
(Del Castillo Andrés, 2009)

Amb aquest estudi el que es pretén és trobar, a través de la
comparativa de dos tipus de joc, noves vies per estimular la pràctica
d’activitat física en noies a la classe d’educació física.
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Comparativa entre els jocs d’invasió i entre els jocs de camp dividit i mur

Mètode

Participants: 32 Alumnes de 1er d’E.S.O. de l’escola Vedruna – Gràcia
(Barcelona)

Instruments:

- Instrument Qualitatiu: Diari pautat
- Instrument Quantitatiu: Qüestionari PACES

Procediments: Posada en pràctica d’activitats dels dos tipus (invasió 

i camp dividit). Registre a través del diari i obtenció de dades amb el 

qüestionari PACES. 

Resultats
Pilar López i Cristina Gallo (2011) van fer una publicació on feien nou
suggerencies i recomanacions per a que els mitjans de comunicació
donessin un tractament més igualitari de l’esport. Aquestes recomanacions
també serveixen per a canviar els estereotips dins del món esportiu i
apropar la dona a l’esport. Aquestes recomanacions ajuden a aconseguir
l’adherència de les dones a l’esport.

En un altre ordre de recomanacions, no pels mitjans sinó per a professors
d’educació física, que podríem fer després de la realització d’aquest treball
són:

•Dur a terme activitats que generin bons sentiments

•Estimular la implicació a través de les activitats

•Generar situacions de relació entre els alumnes

Seguint els resultats d’aquest treball podem dir que aquestes recomanacions
s’engloben quan duem a terme activitats del tipus d’invasió.

Conclusions i discussió

L’enquesta sobre els hàbits esportius a Espanya del CIS, (García Ferrando i
Llopis. 2010, citat per Carranza,.2012) ens mostra aquesta realitat de
inferioritat de participació de les noies, amb dades que van de l’any 1980 fins
al 2010. Les dades corresponen a nois i noies a partir dels 15 anys. Per
completar el panorama hem de veure els resultats obtinguts per una altre
enquesta que es va fer entre els 6 i els 18 anys (CSD 2011). Cal doncs,
treballar per aconseguir una major participació de les dones a l’activitat física.

 

Instrument 
 

Dimensió 

 
Diari 

 
Qüestionari PACES 

Invasió  Camp dividit Invasió Camp dividit 
 

Sentiments 
 

 Experimentació 
de bones 
sensacions 

 Poques mostres 
negatives 
 

 Mostres de 
bones 
sensacions però 
menys repetides 
 

 Millors 
resultats en 
tots els 
indicadors  

 Resultats més 
baixos en tots 
els indicadors 

 
Implicació 

 

 Costava activar 
les noies però un 
cop activades la 
implicació es 
mantenia la 
resta de la sessió 

 Iniciativa pròpia 

 Disputes 
positives durant 
el joc 

 Bona implicació 
de les noies però 
no amb la 
mateixa 
intensitat 

 Noies poc 
actives en 
alguna ocasió 

 Al igual que a 
l’altre 
dimensió, 
millors 
resultats en 
tots els 
indicadors 

 Pitjors resultats 
en tots els 
indicadors 

 
Relacions 

socials 
 

 Bona relació 
durant les 
sessions 

 Interacció 
constant  

 Durant el joc, en 
algunes 
ocasions, els 
nois preferien 
interactuar amb 
altres nois 

 Bona relació 
durant les 
sessions 

 Interacció 
constant  

 En algunes 
ocasions els nois 
prenien més 
protagonisme de 
forma 
involuntària 

 

Aquesta dimensió no s’avaluava a través 
del qüestionari, només a través del diari. 


