PER TREBALLAR A CLASSE

UNITATS DIDÀCTIQUES

VIDEOS

El futbol és un esport
per a tots i per a totes
La Valèria és una nena a qui li agrada jugar a futbol, però a la seva vila no hi ha ni equip de noies
ni mixt, tot i així sempre que pot hi juga. Ella reivindica que el futbol és un esport tant per a nois
com per a noies. Mitjançant aquest vídeo del concurs Reporters amb Valors, amb els vostres
alumnes podreu identificar, analitzar i fer que prenguin consciència sobre la igualtat entre nens
i nenes en situacions d’esport, les quals també es poden extrapolar a altres situacions.

Cicles
Inicial, mitjà
i superior

Temps
45 minuts

Valor
Igualtat,
respecte

Valors relacionats
Equitat, justícia,
imparcialitat

Presentació
de l’activitat

Visionament
del vídeo

Lloc de
realització
Interior

Debat

Organització
a l’aula
Grup classe

Reflexió final
i conclusió

Objectius d’aprenentatge

Continguts

· Conèixer el significat dels valors de la igualtat
i el respecte per raó de gènere.

· Comprensió dels diferents valors que apareixen
al vídeo, com la igualtat, l’equitat i el respecte,
i identificació d’aquests en diferents situacions
de la vida quotidiana del nen/a: en l’esport,
a escola i a l’entorn.

· Identificar i valorar el valor de la igualtat,
a través de la problemàtica que té la
protagonista de la història en l’àmbit esportiu.
· Rebutjar els estereotips i prejudicis, així com
les situacions d’injustícia i discriminació per raó
de gènere.
· Prendre consciència de la importància de jugar
i practicar esport, tant en nois com en noies,
i desenvolupar sentiments d’empatia i actituds
que garanteixin el respecte i la convivència
entre ells.

· Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com
de les situacions d’injustícia i discriminació,
per raó de gènere.
· Valoració de la importància de l’aplicació dels
valors en el joc, però també en altres
situacions, tot creant sentiments favorables
als valors cívics de la societat democràtica.

· Desenvolupar la capacitat d’escolta i d’exposició
argumentada de les pròpies opinions i
respectar les dels altres.
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El futbol és un esport
per a tots i per a totes

Metodologia
L’activitat comença amb la presentació del que
es farà. Tot seguit es visualitzarà dues vegades el
vídeo, que en aquest cas té una duració d’1 min 3
s, amb tot el grup classe. Per acabar de garantir
una correcta comprensió de la història es passaran
a resoldre possibles dubtes que tinguin els nens i
nenes. El visionament del vídeo també es pot fer
fraccionat, segons com es vulguin treballar els
continguts que hi apareixen.

Possibles preguntes per al debat reflexiu:

A continuació, mitjançant un debat reflexiu, es
treballaran els diferents continguts ètics i morals a
través de preguntes que propiciïn el diàleg.

4. Què es podria fer per donar-los més importància?
Per exemple, cartes als responsables dels
diferents mitjans...?

S’acabarà amb una reflexió final, de manera conjunta, per recordar i recopilar tot el que s’ha dit
durant l’activitat.

3. Quin és el desig de la Valèria i què espera trobar
algun dia?

1. Quin és l’esport que li agrada practicar a la
Valèria, la protagonista del vídeo?
2. Per què no pot jugar a futbol al seu poble?
Creus que és just?
3. Trobes que els mitjans de comunicació donen
igual d’importància als esports practicats per
dones?

Criteris d’avaluació

Recursos

· Entendre la història visionada i extreure’n
informacions rellevants, tot desenvolupant una
actitud crítica vers la desigualtat i la
discriminació per raó de gènere.

Recursos materials associats a l’activitat
al web Barçakids:

· Identificar diferents valors, comprendre’n el
significat i reconèixer-los en diferents situacions
de la vida quotidiana de l’infant.
· Reconèixer situacions d’injustícia per raó de
gènere.

Vídeo:
El futbol és un esport per a tots i per a totes
Altres recursos relacionats:
Notícia:
Andy Murray anuncia que cobrará lo mismo
que las mujeres en el Master 1000 de Roma

· Argumentar i defensar les pròpies opinions
desenvolupant habilitats de comunicació
assertiva. Escoltar i respectar les opinions dels
altres.
· Participar activament en el desenvolupament
del debat col·lectiu.

Competències bàsiques
· Competència comunicativa lingüística
i audiovisual
· Competència social i ciutadana
· Tractament de la informació i competència digital

Organització a l’aula
i distribució de l’espai
Aquesta activitat es realitza amb tot el grup classe.
L’aula ha d’estar organitzada per poder visualitzar
el vídeo correctament i també facilitar la
comunicació entre mestres i infants.
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