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Propostes per treballar la visibilització de les dones 

a l’àmbit esportiu 



En el marc del Seminari de coeducació i Perspectiva de gènere, que hem iniciat 
aquest curs a la zona educativa del Baix Llobregat 3, vam decidir fer una proposta 
conjunta d’activitats pel dia 8 de març.
El 8 de març és la jornada de commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
A l’entorn educatiu és important treballar i reivindicar els drets de les dones a l’
àmbit públic i privat.
Vam proposar diversos temes i finalment vam decidir que la visibilització de la 
dona a l’àmbit esportiu era un tema rellevant i del que podíem provocar la 
reflexió des de l’Educació Infantil fins a la Secundària. Històricament i encara avui en dia, 
les dones i les nenes són invisibilitzades sistemàticament i estructuralment 
al món esportiu.
Pensem que fer visible  aquesta diada a les escoles i instituts és una bona 
oportunitat, però ens agradaria insistir en la necessitat de treballar la coeducació 
i la perspectiva de gènere com a mirada integrada en el projecte educatiu de 
centre, i no limitar-nos a activitats puntuals. Des del nostre seminari, continuarem 
actuant en aquesta línia i us animem a participar en futures edicions.
En aquest dossier trobareu, per començar, un vídeo que hem preparat amb diferents 
testimonis de dones vinculades a l’esport. L’objectiu del vídeo és oferir un 

recurs per a la visibilització d’experiències esportives on les protagonistes són les 
dones i pot servir, com a punt de reflexió i treball compartit als centres.

En segon, recollim una proposta d’activitats que hem dividit en tres grups d’edat: 
Petites (Educació Infantil, Cicle Inicial i 3r de Primària), Mitjanes (Cicle Mitjà, Cicle Superior 
i 1r d’ESO) i Grans (educació secundària).
Tot i això, si doneu una ullada al dossier, veureu que moltes activitats són susceptibles de 
ser adaptades per diferents edats.
Us animem a aprofitar la proposta i a compartir-nos com ha anat el 8M als vostres 
centres educatius. L’esport també és femení!

   Per començar…



El vídeo que hem preparat estarà actiu des de primera hora del 7 de març a la 
web del Servei Educatiu del Baix Llobregat 3.

Agraïm molt la col·laboració desinteressada de les dones que posen veu 
a les experiències durant el vídeo. Els seus  testimonis són molt 
valuosos.

La majoria són dones esportistes vinculades a Sant Boi i Santa Coloma de 
Cervelló. Expliquen vivències personals, professionals i motivacionals que ens 
apropen a la realitat, invisibilitzada socialment, que les dones formen una part 
essencial i representativa del món de l’esport.

Us proposem veure el vídeo (o bé algun fragment) amb les nenes i els nens de 
totes les edats i esperem que serveixi com a punt de reflexió i diàleg. El nostre 
objectiu és apropar la realitat a través dels testimonis i demostrar que l’esport, 
també és femení.

 Vídeo: Testimonis esportius, en femení.

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat3/
https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat3/


L’esport que m’agrada
Encetar una conversa en gran grup on expliquen aquell esport que els hi agrada o 
bé aquell que potser ja practiquen. Demanar què els hi atrau d’aquest esport i 
compartir-ho amb les companyes i els companys. Poden dibuixar-se practicant        
l'esport, fer-se fotos i crear un mural o fer un vídeo de testimonis com el que 
encapçala aquesta proposta d’activitats.
Posteriorment, es pot demanar si coneixen alguna o algun  esportista que destaqui 
en l’esport escollit, per posteriorment fer la reflexió que, tret d’algunes excepcions, 
segurament tenen més models masculins que femenins.
(Es poden preparar exemples de dones esportistes mediàtiques o bé conversar amb 
dones i/o nenes esportistes de l’escola)

  Propostes per Infantil-CI-3r  

Fem de periodistes?
Proposem preparar una entrevista a alguna dona esportista.
Ho podem fer a través del contacte amb algun club del nostre municipi, a 
través de xarxes socials o tot convidant alguna dona esportista.
Podem preparar l’entrevista pel dia 8M i fer-la a través d’una 
videoconferència, per exemple. O bé aprofitar la diada per preparar-la i 
fer-la posteriorment.
És important incloure preguntes sobre com és i el que implica ser dona al 
món esportiu.



Què vol dir fer les coses com una nena?
A partir del següent vídeo reflexionarem al voltant dels estereotips de gènere i de 
com la imatge de les nenes, en un àmbit com l’esportiu, és especialment 
perjudicada socialment i culturalment.
Estaran d’acord? Com se senten les nenes en veure el vídeo? Riuen els nens i 
pensen igual que al vídeo?

  Propostes per CM-CS-1rESO

En parlem?
Proposem diferents esports i els hi demanem 
que facin una cerca simple sobre esportistes 
dones destacades. Serà fàcil trobar-les? Les 
coneixien? Sabien noms d’homes 
esportistes? Qui surt a la tele? I als diaris? En 
parlem?

http://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk


    Propostes per Educació Secundària

Què passa amb l’esport femení? Investiguem!!!
Introduirem el tema fent un petit debat sobre la importància social que se 
li dona a l’esport masculí i al femení (visibilitat, mitjans de comunicació, 
esportistes mediàtiques, sous, etc.)
A partir d’aquí, proposarem fer una cerca a la xarxa per tal de visibilitzar 
aquestes diferències i compartir aquestes idees a través d’una presentació 
o la redacció d’un article.
Alguns enllaços de suport:

- https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaDeporte/docs/Semin
ariosEncuentros/P_BENILDE_VAZQUEZ.pdf

- https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180919/451905747
928/historia-del-deporte-femenino-una-lucha-por-la-igualdad.html

- http://www.deporteymujer.com/
- https://www.thoestasperdent.cat/
- https://www.elcritic.cat/noticies/dones-i-esport-una-cursa-de-fons-per-

guanyar-visibilitat-12384
En parlem?
Proposem diferents esports i els hi demanem que facin una cerca simple 
sobre esportistes dones destacades. Serà fàcil trobar-les? Les coneixien? 
Sabien noms d’homes esportistes? Qui surt a la tele? I als diaris? En 
parlem?
Història del Rugby femení:
Recerca sobre aquest esport femení minoritari que va començar a Sant 
Boi de Llobregat.
https://www.uesantboiana.com/es/femenino.cfm
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