
  

XERRADA:  

La perspectiva de gènere a 
l’esport 
 

Hores de durada 

2h  hores   

Dates  

22 de març de 2017 

Horari 

 De 17:20 a 17.30h: recepció 
 De 17.30h a 19.30h: formació  

 

Lloc de realització: 

Sala de plens del Consell Comarcal 
de Baix Llobregat 
Ctra. N-340, Km 1249 Parc 
Torreblanca 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
 

 Places 

Mínimes  12  
Màximes  35  
 

Cost: 
Gratuït 

Data límit d’inscripció:  

Dimarts 21 de març 

 

 
XERRADA SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A L’ESPORT 

ORGANITZADOR: 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 

INTRODUCCIÓ: 

La major part de les noies deixen l’esport o no estan 
motivades envers a l’activitat física. Segurament el tipus 
de metodologia està pensada per l’alumnat masculí i les 
activitats proposades resten motivació a les noies. A més 
hem de tenir en compte que la pròpia societat impulsa 
que la nena es converteixi en una objecte sexual i no 
estimula el fet que practiqui esport. 
La motivació de gaudir en equip i la fraternitat entre les 
noies envers la necessitat de moviment dels nois són 
aspectes diferencials que cal tenir en compte per a 
preparar una sessió on gaudeixin ambdós sexes. És 
important també donar eines perquè el docent 
d’Educació Física/tècnic pugui educar i treballar amb els 
factors de risc del públic femení: imatge corporal, cicle 
menstrual, etc, ja que és normal que es presentin reptes 
i dificultats específiques del seu gènere i caldrà dotar al 
nostre professorat d’Educació Física/tècnics de recursos 
per tal que pugui donar una resposta adequada a 
aquestes necessitats. 
 
 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

1. Conscienciar de la necessitat d’una educació de 
l’esport mixta on  el sexe femení quedi integrat. 

2. Identificar les inquietuds i les  dificultats  que  el  
professorat d’educació  física/tècnic  es  troba i 

com poder intervenir amb noies a les seves classes/sessions. 
3. Treballar les característiques de les alumnes femenines i  les seves dificultats especifiques:  

- Autoestima i identitat femenina. 
- Imatge corporal. 
- Cicle menstrual. 
- Fraternitat entre noies versus pressió del grup 
- Tècniques de motivació pel públic femení amb l’objectiu de mantenir l’interès per 

l’esport. 
 

METODOLOGIA: 

Xerrada teòrica/pràctica. 
Iniciarem la jornada amb una part teòrica per aprofundir en cada tema i desprès hi haurà una part 
amb casos més pràctics i role-playings perquè els assistents puguin aplicar tota la teòrica. 
 

https://www.google.es/maps/dir/Consell+Comarcal+Del+Baix+Llobregat,+Ctra.+Reial%2F+parc+de+Torreblanca,+N-340,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona/@41.37942,2.0546693,17z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x12a49ba1fb4fa8a3:0xe4b16bdc05dad20d!2sConsell+Comarcal+Del+Baix+Llobregat!8m2!3d41.37942!4d2.056858!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a49ba1fb4fa8a3:0xe4b16bdc05dad20d!2m2!1d2.056858!2d41.37942
https://www.google.es/maps/dir/Consell+Comarcal+Del+Baix+Llobregat,+Ctra.+Reial%2F+parc+de+Torreblanca,+N-340,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona/@41.37942,2.0546693,17z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x12a49ba1fb4fa8a3:0xe4b16bdc05dad20d!2sConsell+Comarcal+Del+Baix+Llobregat!8m2!3d41.37942!4d2.056858!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a49ba1fb4fa8a3:0xe4b16bdc05dad20d!2m2!1d2.056858!2d41.37942


  

DESTINATARIS:  
Agents vinculats amb l’àmbit de l’Esport Escolar:  

 Pares i mares d’esportistes de clubs, entitats, centres escolars o AMPA de la comarca del 

Baix  Llobregat. 

 Tècnics/tècniques d’esports, coordinadors/res d’escoles esportives, professorat d’Educació 

Física, delegats, monitors de clubs, etc. 

 

PERSONAL TÈCNIC 

Carla Pérez: Psicòloga, sexòloga i especialista en temes de feminitat.  

 

INSCRIPCIÓ: 

Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del següent enllaç: 

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció 
 
Inscripció gratuïta!  
 

COM ARRIBAR-HI:   
Sala de plens Consell Comarcal de Baix Llobregat 
Ctra. N-340, Km 1249 Parc Torreblanca 
08980 Sant Feliu de Llobregat 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 2 de març de 2017 

http://cebllob.org/?page_id=4050
http://cebllob.org/?page_id=4050
https://www.google.es/maps/dir/Consell+Comarcal+Del+Baix+Llobregat,+Ctra.+Reial%2F+parc+de+Torreblanca,+N-340,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona/@41.37942,2.0546693,17z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x12a49ba1fb4fa8a3:0xe4b16bdc05dad20d!2sConsell+Comarcal+Del+Baix+Llobregat!8m2!3d41.37942!4d2.056858!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a49ba1fb4fa8a3:0xe4b16bdc05dad20d!2m2!1d2.056858!2d41.37942

