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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

Esports i jocs

a

l’Índia

Activitat 1
A QUÈ ENS
AGRADA JUGAR?

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Reflexionar sobre les aficions i la manera
de divertir-se de nens i nenes.

• Fulls o cartolines grans, llapis de colors o
retoladors, fotos, tisores i pega.

• Involucrar l’alumnat en el programa a nivell
personal perquè comparteixin aquestes
aficions amb nens i nenes de cultura
diferent però de la mateixa edat.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Consciència i expressions culturals.

• Ciències naturals.

• Competències socials i cíviques

• Coneixement del medi.
• Educació artística.
• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).
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Esports i jocs

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 1

a l’Índia

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, farem una llista de jocs tradicionals per als quals no cal tecnologia i als quals ens
agrada jugar al pati o a casa. Poden ser jocs de taula, esports, jocs on calgui córrer o amagar-se… Qualsevol joc en què puguin participar diversos nens i nenes. Quan tinguem la llista de jocs, en triarem cinc.
Llavors, la classe es dividirà en cinc grups, i cada un farà una fitxa sobre un d’aquests jocs per explicar als
nens i les nenes de l’Índia en què consisteix i com s’hi juga.

Cada fitxa ha de contenir:
• El títol del joc.
• Un o diversos dibuixos de nens i nenes jugant a aquest joc per poder veure com s’hi juga.
• Dibuixos de tot el que cal per jugar-hi (una pilota, un tauler, cartes, daus…).
• Un text que inclogui les instruccions del joc i expliqui quantes persones hi poden jugar, on es juga
(a casa, al carrer, en un jardí, en una taula…).
• Si hi ha variants o regles diferents.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

Esports i jocs

a

l’Índia

Activitat 2
ESPORT PER
CANVIAR EL MÓN

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Veure com l’esport contribueix a millorar el
món i a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

• Cartolines, llapis de colors, retoladors.

• Aprendre els valors positius de la pràctica
esportiva i prendre consciència dels aspectes negatius que cal desvincular de l’esport.

• Vídeo sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible:
www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s
• Un quadre que mostri els objectius de
desenvolupament sostenible, disponible a:
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques.

• Valors socials i cívics.

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències socials.
• Educació artística.
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Esports i jocs

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 2

a l’Índia

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, farem una llista dels valors que promou l’esport: respecte, igualtat, diversitat, solidaritat, confiança, etc. i una altra de tot el que no hi ha d’haver, com per exemple:
• Les xiulades o els insults cap a l’àrbitre.
• Posar la victòria per sobre del respecte cap a les persones.
• No respectar les regles del joc.
• Tenir conductes poc esportives al terreny de joc.

A continuació, crearem cartells que mostrin els valors positius de l’esport i els penjarem a les instal·lacions
esportives de l’escola del barri o del municipi on vivim. En aquests cartells, intentarem representar la diversitat dibuixant nens i nenes de diverses característiques físiques i orígens diferents practicant tota mena
d’esports.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
A més de fer l’activitat anterior, l’alumnat veurà el vídeo sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A continuació, es projectarà el quadre amb els 17 ODS i es preguntarà a tota la classe: Sabeu com
l’esport intenta canviar el món en què vivim? Com hi aporta el seu granet de sorra?
• ODS 1. Fi de la pobresa. L’esport pot ser un vehicle per ensenyar habilitats (transmetre habilitats
pràctiques) a participants en programes esportius, que poden augmentar les seves probabilitats de
trobar una feina digna.
• ODS 3. Salut i benestar. Hi ha una relació directa entre la pràctica de l’esport i l’activitat física i la
salut. L’ODS 3, “Salut i benestar”, potser és l’ODS amb el vincle més estret amb l’esport.
L’esport promou estils de vida saludable i combat el sedentarisme i la inactivitat física, que s’associen
amb malalties del cor, la depressió i la diabetis, entre d’altres.
• ODS 4. Educació de qualitat. La pràctica esportiva es pot convertir en una plataforma idònia per
donar suport als processos educatius i promoure una educació de qualitat. L’educació física i l’esport
poden ajudar els estudiants a desenvolupar la concentració, la socialització i el lideratge. A més, pot
enfortir el desenvolupament mental i físic dels estudiants. Els programes esportius poden servir de
ganxo per convocar nenes, nens i joves de fora del sistema escolar per tal d’oferir-los informació i
eines pràctiques per poder-se desenvolupar.
• ODS 5. Igualtat de gènere. L’esport, en la seva forma més bàsica, fomenta la participació
equilibrada i té la capacitat de promoure la igualtat entre homes i dones.
• ODS 10. Reducció de les desigualtats. L’esport elimina barreres, ja que, quan es comparteix una
mateixa missió, les diferències desapareixen.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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Activitat 3

Esports i jocs

a

l’Índia

Activitat 3
ESPORT PER A TOTES
LES PERSONES

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Prendre consciència de la visibilitat
diferent que tenen els homes i les dones a la
premsa esportiva i com això influeix en la
concepció que es té de les destreses que
es pressuposen a les nenes i a les dones.

• Quatre diaris esportius nacionals, en
versió impresa o digital.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques.

• Valors socials i cívics.

• Competència en comunicació lingüística.

• Ciències socials.

• Competència digital.

• Anglès (si s’escull fer l’activitat en aquest idioma).

• Vídeo Always #LikeAGirl:
www.youtube.com/watch?v=wA3_ziP3n-U
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Esports i jocs

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 3

a l’Índia

Desenvolupament de l’activitat
Després de dividir la classe en quatre grups, es lliurarà un diari a cadascun dels grups. Cada grup haurà de
respondre aquestes dues preguntes:
1) Podríeu dir quina visibilitat tenen les dones a la premsa esportiva? Creieu que hi apareixen en la
mateixa proporció que els homes?
2) Creieu que es tracta homes i dones de la mateixa manera? On és la diferència?
A continuació, cada grup compartirà les seves reflexions amb la resta de la classe.
Opcionalment, es pot projectar el vídeo Always #LikeAGirl (‘sempre com una nena’). Aquesta campanya
pretén visibilitzar el detriment i l’impacte que tenen els estereotips en la imatge que es té del sexe femení.
Som conscients que representa una visió extremadament perjudicial per a les nenes? Les nenes corren, per
norma general, igual que els nens, i això afecta directament l’assumpció de les habilitats que creiem que no
tenen les nenes. Per extensió, si creiem que les nenes corren malament, és molt probable que pensem que
hi ha altres coses que fan malament, i això repercuteix en la concepció que tenim de les destreses que es
pressuposen a les nenes i a les dones.
El professorat també pot citar frases sexistes, com “corres com una nena” o “plorar és de nenes”. Aquest
tipus d’estereotips despectius malmeten tant el gènere femení com el masculí.
Els estereotips tradicionalment vinculats amb la feminitat (passivitat, sensibilitat, submissió) i la masculinitat
(activitat, duresa, agressivitat), en certa mesura, continuen estant vigents en l’àmbit de l’esport i l’han
influenciat. Les diferències biològiques mal interpretades han sustentat normes de comportament que han
suposat una limitació important per a les dones del coneixement i l’ús del propi cos, i n’han limitat l’activitat
física i esportiva. La identitat masculina i femenina es conforma socialment aprenent pautes de comportament des que naixem (“jugar a nines és de nenes”). També s’accepta més l’activitat en els nens. No és
estrany que les dones prefereixin, majoritàriament, activitats alineades amb el model femení acceptat socialment i interioritzat personalment, com la dansa, i que no practiquin tant altres esports, com la boxa, el rugbi
o el futbol.
El futbol no és un mal esport en si mateix, però sí que ho són la manera en què moltes persones hi aboquen
la seva masculinitat, la manera en què ocupa molt més espai que qualsevol altra activitat i que se li doni
més importància en l’entorn social.
Entre tota la classe, pensarem estratègies per eliminar el sexisme en els esports i els jocs. Què hi podem
fer?
• Animar les nenes a provar esports estereotípicament masculins i els nens a provar esports
estereotípicament femenins. Fer exercici no té gènere, i no s’hauria d’associar cap esport a cap
sexe en concret.
• Ensenyar referents d’esportistes que han destacat en aquests esports que trenquen els rols
tradicionals.
• Recuperar l’entitat d’esports o activitats que agradin a les nenes per fer-los veure que són igual
d’importants que els dels nens. Campionats de saltar a corda, verticals, etc.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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Activitat 4

Esports i jocs

a

l’Índia

Activitat 4
JUGUEM A UN JOC
DE L’ÍNDIA: KABADDI

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Aprendre un joc d’una altra cultura.

• Regles del kabaddi. Disponibles a:
https://es.wikipedia.org/wiki/Kabaddi

• Divertir-se fent una activitat física en grup.
• Treballar els valors positius de jugar en equip.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques.

• Educació física.

• Consciència i expressions culturals.
• Competència digital.
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Esports i jocs

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 4

a l’Índia

Desenvolupament de l’activitat
Tota la classe aprendrà les regles del joc i jugarà al kabaddi. Es dedicaran els últims 10 minuts a valorar
l’activitat.
Regles del joc:
Juguen dos equips de set persones, en una pista de 12,5 x 10 metres (aproximadament la meitat d’una
pista de bàsquet). Cada equip té cinc jugadors en reserva. Es juguen dos temps de 20 minuts, amb un
intermedi de cinc, després del qual els equips canvien de camp.
Els equips s’alternen enviant un raider o atacant a l’altre camp per tal de capturar jugadors de l’equip
contrari abans de tornar al seu. Els capturats han de sortir de la pista. L’atacant no pot respirar durant l’atac,
i ho ha de demostrar cantant sense parar. D’aquí ve el nom del joc, ja que kabaddi significa ‘cant’ a l’Índia.
Els jutges del kabaddi tenen un sentit de l’oïda singular i desenvolupat, ja que la interrupció del cant o l’equivocació en la paraula determina l’eliminació del raider.
Mentre això passa, els defensors no es poden tocar (formen cadenes agafant-se de les mans per no xocar
entre ells) i s’intenten acostar el raider. El que ha de fer el raider per sumar punts és:
1) Intentar tocar algun rival sense sortir del rectangle que està envaint.
2) Si aconsegueix tocar algun rival, ha de tornar a la línia d’on ha sortit (la línia central), ja que, en tocar
aquesta línia, sumarà els punts pels jugadors que hagi tocat, que queden fora de joc momentàniament.
3) No pot interrompre el seu cant (kabaddi, kabaddi, kabaddi…), ja que, si ho fa, queda eliminat automàticament i els defensors fan un punt.
4) Ha d’estar molt atent, ja que els defensors el poden parar en qualsevol moment per intentar no deixar-lo
tornar a la línia central. Qualsevol tipus de contacte entre el raider i els defensors es considera contacte: és
a dir, si algú intenta detenir el raider i aquest lluita (sense fer servir els punys o puntades de peu) i aconsegueix arribar a la línia central cantant “kabaddi, kabaddi”, el raider elimina el defensa o defenses que han
intentat parar-lo.
Un jugador defensor perd un punt per sortir de l’espai de joc durant l’atac. Cada vegada que un jugador
surt de la pista, l’altre equip fa un punt. Quan l’equip defensa amb èxit i no deixa retornar el raider al seu
camp, la defensa fa un punt.
Si s’elimina tot un equip, l’equip atacant fa dos punts més i els 7 defensors tornen al camp. És molt comú
veure que un equip, quan es queda amb un sol defensor, entrega el punt perquè tornin els companys que
eliminats.
Guanya l’equip amb més punts al final del joc. Els equips es divideixen per edat.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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Activitat 5

A JUGAR!

Durada: Una sessió d’1 hora.

Objectius

Material necessari

• Millorar les relacions afectives en el grup.

• Una pilota i un espai gran, com el gimnàs
o el pati.

• Desenvolupar actituds i valors solidaris i
cooperatius.
• Fomentar la convivència i la cooperació i
evitar la discriminació i els prejudicis.
• S’aprèn a compartir, a treballar en equip i a
confiar en els altres.

Competències clau del currículum

Assignatures

• Competències socials i cíviques.

• Valors socials i cívics.

• Consciència i expressions culturals.

• Educació física.

School
to
School

2

Esports i jocs

PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

a l’Índia

Desenvolupament de l’activitat
Tota la classe dedicarà una hora a jugar a jocs cooperatius.

Joc 1. AJUTATUT
• Origen: Els Estats Units i el Canadà.
• Material: Una pilota.
• Objectiu: Fer el màxim de tocs de mà amb els companys i companyes.
• Descripció: Els jugadors i les jugadores es posen de genolls, formen un cercle i es posen una mà a
l’esquena. El joc consisteix que una pilota vagi passant jugador en jugador cap a la dreta tocant-la amb el
palmell de la mà lliure sense que caigui a terra. Els jugadors i les jugadores aniran comptant el nombre de
voltes que fa la pilota sense caure a terra.
• Duració: 10 minuts.

Joc 2. EL TREN CEC
• Origen: Desconegut.
• Material: 3 mocadors o benes per als ulls. Cons per traçar un circuit que indiqui un inici i una línia de
meta.
• Objectiu: Treballar en equip i confiar en la resta de companys i companyes per arribar a la meta.
• Descripció: Es farà un circuit amb l’ajuda de cons. Després, es fa una fila de quatre nens o nenes. Cada
participant posarà les mans a les espatlles de la persona que tingui al davant. Tothom ha de dur els ulls
embenats excepte l’última persona de la fila, que s’encarregarà de dirigir el tren amb els ulls oberts i
conduir-lo a la meta. Si toca l’espatlla dreta o esquerra de la persona que tingui al davant, aquesta haurà
de fer el mateix amb la persona que tingui al davant, i així successivament fins a arribar a la que va primera. Aquest senyal indicarà al tren que s’ha de desplaçar a la dreta o a l’esquerra. Per continuar recte, es
toquen les dues espatlles alhora i, per frenar, s’empeny cap endarrere. No es pot xocar amb cap altre tren
fins a arribar a la meta.
• Duració: 10 minuts.
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS

Activitat 5

a l’Índia

Joc 3. LA GRAN SERP
• Origen: Ghana.
• Material: No cal material per fer aquest exercici.
• Objectiu: Aconseguir arribar a l’altra banda sense que la serp ens atrapi. Si ens atrapa, passem a formar
part de la serp i llavors hem d’atrapar els companys o companyes que intentin creuar a l’altra banda sense
que es trenqui el cos de la serp que formem amb els altres nens i nenes.
• Descripció: Per a aquest joc cal un espai gran per poder-hi jugar, ja que s’ha de córrer molt. Un nen o
nena, que és “la serp”, intenta atrapar la resta. Quan la serp atrapa una persona, han d’unir les mans amb
la serp i intentar atrapar més gent, però sense deixar d’estar agafats de mans. L’última persona capturada
passa al final de la cua; la del cap i la de la cua són les úniques persones que poden atrapar els companys
i companyes que encara són lliures. Si es trenca el cos de la serp (que formen els nens i les nenes agafats
de mans), ha de tornar a començar. El joc acaba quan tota la classe forma part de la serp.
• Duració: 15 minuts.

Joc 4. ON VAIG?
• Origen: La Xina.
• Material: Una pedra o un objecte similar i una bena per als ulls.
• Objectiu: Treballar en equip i confiar en la resta de companys i companyes per a arribar a la meta.
• Descripció: Un grup de nens i nenes s’asseu en rotllana, i un nen o una nena amb els ulls embenats es
posa al centre. Dins de la rotllana, es col·loca una pedra plana o un tros gran de paper a terra. Els companys
i les companyes que estan asseguts a terra dirigeixen el nen o la nena del centre cap a l’objecte dient, per
exemple “a l’esquerra”, “cap a endavant” o “cap a enrere”. Quan la persona del mig trepitja l’objecte, una
altra la substitueix i es posa al centre de la rotllana. Aquest joc també es pot jugar en parelles, buscant
plegats l’objecte agafats de mans.
• Duració: 10 minuts.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

