
Re fle xio nar so bre el gène re

des d’escenes de pràcti ca es co lar

Resum
Aquest ar ti cle mos tra al gu nes es ce nes

es co lars quo ti dia nes. La ma jor part es

tro ben cen tra des en jocs, per què aquest

és un con tin gut ha bi tual a les clas ses

d’Educació Fí si ca i una ac ti vi tat pre -

sent als pa tis es co lars, so bre tot a Primà -

ria. Els adults n’hem con fi gu rat una

imat ge molt bon da do sa i ens cos ta de

veu re els con flic tes i de se qui li bris que

que den em mas ca rats pel mo vi ment i

l’entu siasme ge ne ral, però cal des co -

brir-los.

En aquest ar ti cle hem po sat més èmfa -

si a de tec tar els pro ble mes que en les

vies per a la seva trans for ma ció. Les ses -

sions de les quals hem pres les es ce nes

no te nien com a ob jec tiu prio ri ta ri la re -

duc ció d’estereotips, en ca ra que sí que

te nien, en tre les se ves preo cu pa cions, la 

crea ció d’ambients d’aprenentatge més

coe du ca tius. En qual se vol cas, no pre te -

nen de ser modè li ques i el seu va lor és

el d’ajudar-nos a fer vi si ble al gu na de les 

múl ti ples con cre cions en la qual el gè -

nere s’agotzona i trans mu ta, tot pre -

sentant-se da vant els nos tres ulls sen se

ser, en molts ca sos, iden ti fi cat com

a tal.

Introducció
Enca ra que l’Educació Fí si ca va ser una

de les úl ti mes àrees es co lars a pren dre

cons cièn cia de les di ferè ncies de gène re

es biai xa des que re pro du ïa i po ten cia va,

cada ve ga da són més els es tu dis cen -

trats en la iden ti fi ca ció i de nún cia dels

dis po si tius re crea dors de la dis cri mi na -

ció que, amb carà cter ge ne ral, pa tei xen

les ne nes a les clas ses de l’assignatura.

Junt a l’ac tivitat in ves ti ga do ra, hi ha una 

pro me te do ra preo cu pa ció mos tra da per

do cents de Primà ria i Se cund ària so bre

les con di cions i efec tes de les ses sions.

Aques ta pre sa de cons cièn cia acos tu ma

a anar acom pan ya da per una frus trant

sen sa ció que la seva ac ció in di vi dual és

poc efec ti va da vant d’una tendència se -

xis ta pro fun da ment arre la da (fins i tot en 

els do cents i in ves ti ga dors que vo len

era di car-la!).

Tam bé per a no sal tres, trac tar de con èi -

xer, i en la me su ra que si gui pos si ble re -

duir, les dis cri mi na cions i la ra ti fi ca ció

d’estereotips de gène re que es pro duei xen

en Edu ca ció Fí si ca és ob jec te d’interès

que s’ha plas mat en di ver ses pu bli ca cions 

(Mar tí nez Álva rez, 1993; Mar tí nez Álva -

rez i Gar cía Mon ge, 1997; Ala rio et al.,
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Abstract
This ar ti cle shows some dayly school

sce nes. Most of them are ba sed on

ga mes as they are a nor mal con tent in

P.E. clas ses and a ha bi tual ac ti vity in

school play grounds, es pe cially in Ju nior 

School. We adults have for med an

ima ge of this which is very kind-hear ted 

and we find it hard to see the con flicts

and ins ta bi li ties that are co ve red up by

the mo ve ments and ge ne ral

ent hu siasm, but it is ne ces sary to

dis co ver them. In this ar ti cle we have

pla ced more emp ha sis in de tec ting the

pro blems than in ways to trans form

them. The ses sions from which we

have ta ken the sce nes did not have as

a pri mary ob jec ti ve the re duc tion of

ste reoty pes, alt hough, amongst the

pro blems, we did have the crea tion of

lear ning at mosp he res that were more

co-edu ca ti ve. In any case, they don’t

pre tend to be mo de lic and their va lue

is to help us to make vi si ble some of

the mul ti ple con cre tions in which

gen der hi des and chan ges, pre sen ting

it self be fo re our eyes wit hout being, in

many ca ses, iden ti fied as such.

Key words
gender, physical education, school

games
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1999; Gar cía Mon ge i Mar tí nez Álva rez, en

im prem ta). Pen sem que in clou re la pers pec -

ti va de gène re en Edu ca ció Fí si ca no ve no -

més exi git per què for ma part d’un pro jec te

més am pli, on la jus tí cia i la mi llo ra so cial

han de te nir una con si de ra ció prio rità ria, sinó 

per què els ma tei xos con tin guts de l’àrea es -

tan ra di cal ment in fluïts per les imat ges de

gène re que han do mi nat en les di ferents èpo -

ques hist òri ques.

En efec te, una de les raons, ma ni fes tes o

la tents, per la qual es jus ti fi ca va l’Edu -

cació Fí si ca al cu rrí cu lum es co lar era pel

seu re forç de les iden ti tats se xuals, d’a llò

que se su po sa va que ha via de ser un

home o una dona. Actual ment, po ques

per so nes creuen, i mol tes menys ho de -

fen sen en pú blic, que les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca han de fo men tar en els nois

la for ça, el co rat ge o l’agressivitat i en les

noies l’estètica, la fle xi bi li tat o el rit me.

Tan ma teix, el se xis me no de sa pa reix sim -

ple ment per què els do cents ho vul guem o

per què en ne guem la presè ncia. Enca ra

que és cert que els epi so dis més avergo -

nyidors ja són di fí cils de veu re a les au les, 

l’androcentrisme es tro ba tan en gan xat a

no sal tres que ens cos ta d’adonar-nos que

en ca ra con ti nua pre sent en l’estructura,

en les ac ti tuds, en els gests, en les ab -

sències.

Esce na pri me ra:
Les re la cions i con tac tes
en el joc

Co men cem en dues au les de 4t de Primà ria 

de dos col·le gis pro pers. Es pro po sa a

l’alumnat el joc de la “ca de ne ta”, amb la

va riant que els atra pats es van agru pant de

dos en dos per per se guir la res ta for ma da

per ca de nes de pa re lles.

Col·legi A. Para el Pere, que ràpi da -

ment cap tu ra el Cèsar. Par len en tre

ells i es po sen a atra par en Joan. Al

poc temps, tam bé aga fen la Pi lar. Ara

en Joan haurà d’ajuntar-se amb ella i

els qua tre per se gui ran dues pa re lles.

El joc con ti nua fins que són atra pats

tots.

Reu nits per la mes tra en un rot lle,

van dient les es tratè gies i for mes

d’organit zació que han uti lit zat per

cap tu rar. Pere res pon que en Cèsar

i ell han de ci dit d’agafar pri mer el

Joan i des prés la Pi lar, per què els

to qués de pa re lla. En Joan i la Pi lar

in ten ten d’aparentar da vant dels

al tres que no s’avenen, però des -

prés sem pre es tan junts en els es -

bar jos i a clas se tre ba llen molt bé

en pa re lla.

Col·legi B: Co men ça a per se guir en

Tomàs i, des prés d’una es to na de

se guir uns quants nois dels que cor -

ren més, acon se gueix de cap tu rar

en Lluís. Entre tots dos to quen en

Jo sep. No s’organitzen gai re bé tots

tres; di ver ses ve ga des es tren ca la

“ca de na” per què els ex trems es ti ren 

ca das cú cap a un cos tat. Fi nal ment, 

Lluís es ti ra el braç i toca la Mar ta.

Aques ta es nega a for mar pa re lla

amb en Jo sep i, des prés de pro tes -

tar al mes tre, s’asseu en un cos tat

de la sala.

El joc con ti nua i po dem veu re que

al guns nens i ne nes s’allarguen les

màni gues del xan dall, im pro vi sant

un guant i així evi ten el con tac te di -

rec te de la pell de la mà de la pa -

rella.

Enca ra que la se pa ra ció en tre se xes

sem bla ser un com por ta ment prou uni -

ver sa lit zat (Neto et al., 1999) que sor -

geix com a es tratè gia per con so li dar la

iden ti tat se xual (Ba din ter, 1993; Jack -

son i Wa rin, 2000), les ma ni fes ta cions

con cre tes d’aquesta tendència són ben

di fe rents en els ca sos mos trats, tot i

pertànyer a un ma teix con text so cio cul -

tu ral i a un ma teix curs. Men tre que al

pri mer col·legi la pro blemà ti ca de

gène re s’assumeix i s’incorpora com un 

al·li cient din tre del ma teix joc per fer-hi 

bro ma, al se gon arri ba a pa ra lit zar

l’acció i és mo tiu de pro ble mes con -

tinus.

Les dinà mi ques dels grups pro ve nen de

molts fac tors, però sens dub te hi ha una

in cidè ncia no ta ble de la im portància que 

cada un d’aquests do cents dóna al tema

de les re la cions. La mes tra del col·legi A

ho té com a prio ri tat i fo na ment per al

de sen vo lu pa ment de qual se vol al tre con -

tin gut. Sap que no ser veix de res que el

seu alum nat co rri, sal ti o llan ci més i mi -

llor si no acon se gueix que tin guin unes ac -

ti tuds de res pec te, de tre ball en comú i de

par ti ci pa ció amb qual se vol que si gui la

per so na que li to qui. Com co men ta Mar -

ce li no Vaca (1996), si l’estructura de les

re la cions so cials no es tro ba ben as sen ta -

da és molt di fí cil d’aconseguir un de -

senvolupament ple de l’estructura de la

matè ria.

Hi ha d’altres es tu dis que ens mos tren

que els va lors pre do mi nants de la ins ti tu -

ció in fluei xen en la iden ti tat per so nal i en

les re la cions amb les pa re lles de sem -

blants (Par ker, 1996). Enca ra que tre ba -

llar aquest as pec te no as se gu ra uns re sul -

tats, es pe cial ment a curt ter mi ni i si es fa

en so li ta ri, no tre ba llar-los és dei xar en

mans de l’atzar un as pec te bàsic de

l’educació. Fins i tot amb una vi sió miop

con cen tra da en “el de sen vo lu pa ment del

pro gra ma”, la in fluèn cia de l’estructura de 

les re la cions so cials és més que evi dent.

Les ac cions mo trius es tro ben em mar ca -

des en un es ce na ri re la cio nal i afec tiu que

n’altera tant el sig ni fi cat com l’execució.

En pa rau les d’Antoni Cos tos (1998, p.

620): “El sis te ma de re la cions de grup és 

bàsic per què es pro duei xi apre nen tat ge

en la ses sió. Cal trac tar abans la toleràn -

cia que no pas la trans mis sió de la pi -

lota”.

En Edu ca ció Fí si ca hi ha con tí nues si tua -

cions de con tac te per so nal i això, que és

un po ten cial que no es re pe teix en cap

més as sig na tu ra, es de vé un fre im por tant

quan no és as su mit com una di men sió

més de la clas se. No és no més que el con -

tin gut d’Educació Fí si ca re que rei xi de con -

tac te i de re la cions, és que són un con tin -

gut de l’àrea. I com pas sa amb la ma jor

part dels apre nen tat ges que pre tén l’es -

cola, els nens i ne nes no el pos seei xen de

for ma es pont ània, per la qual cosa no

se’ls pot exi gir que ma ni fes tin aques tes

ca pa ci tats, sinó que la seva con se cu ció

ha de ser ob jec te de l’atenció i l’esforç del

do cent. És més, molts dels co nei xe ments i 

ex pe rièn cies ex traes co lars, i fins i tot

 escolars, en els quals l’alumnat ha es tat

so cia lit zat, s’oposen fron tal ment a l’esta -

bliment de re la cions flui des i lliu res d’es -

tereotips amb els seus com panys i com -

pan yes.
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Se go na es ce na:

Tots gau dei xen?

Mi rant els mar ges del joc

Ter cer de primà ria. En ses sions an te -

riors ha vien tre ba llat ha bi li tats amb

pi lo tes i jocs in ven tats per ells on in -

clo ïen al gu nes de les pos si bi li tats

que ha vien tro bat amb aquest ma te -

rial. Reu nits en rot lle, l’Albert va pro -

po sar als al tres el seu joc, una mena

de “ca ça dors i co nills”: cinc ju ga dors

amb pi lo ta per se guien la res ta; els

to cats que da ven im mo bi lit zats amb

les ca mes ober tes fins que un al tre

per se guit re cu pe rés una pi lo ta i la hi

llan cés en tre les ca mes.

Des prés d’alguns acla ri ments, van

co men çar a ju gar. Les tres pri me res

ve ga des el joc va du rar poc. Cap per -

se guit s’atrevia a atu rar-se a aga far

pi lo tes per res ca tar els al tres. La

quar ta i la cin que na ve ga da va du rar

una mica més. En Dí dac, pri mer, i

l’Albert i en Jor di, des prés, es van po -

sar com un rep te sal var els al tres. Bé, 

real ment, els seus amics.

Un cop tor nats al rot lle, se’ls va pre -

gun tar per què creien que el joc ha via 

du rat més l’última ve ga da. Entre

d’altres co ses, van apun tar que hi ha -

via més gent que es de di ca va a sal -

var. Vam pre gun tar qui s’havia atre vit 

a fer-ho i qui no i es va ac cep tar com

un rep te in ten tar de sal var al màxim

nom bre de per so nes. Van acor dar

que qui por tés la pi lo ta no po dia ser

to cat. La nova nor ma va ser ano ta da a 

la pis sa rra i va con ti nuar el joc.

D’entre to tes les co ses que van pas -

sar, res sal ta rem al guns de talls:

n La Su san na, una nena tí mi da que

pas sa inad ver ti da, po dia es tar tot un

joc im mo bi lit za da sen se que nin gú

dels que pas sa va pel seu cos tat la

sal vés. Una cosa sem blant li pas sa va

al Dani, un nen una mica re but jat

per què era més gras que els al tres.

n La Sara, fent de per se cu to ra, quan

per dia la pi lo ta ana va da rre ra del qui

l’havia aga fat per sal var els al tres,

sen se acon se guir de re cu pe rar-la. En 

la ma tei xa si tua ció de per se cu to ra, la 

Ma ri sa, una nena de les més cres cu -

des fí si ca ment, s’avançava al que es -

ta va sal vant, blo que jant-lo i im pe -

dint que re cu pe rés la pi lo ta.

n El Xavi, quan era per se cu tor, no -

més llan ça va quan el per se guit pas -

sa va prop d’una pa ret. Així, si fa lla va, 

la pi lo ta no li mar xa va lluny i s’es -

talviava de per dre-la.

Asse guts una al tra ve ga da, par len

dels seus des co bri ments i de ma nem

a la Ma ri sa i al Xavi que ex pli quin les

se ves tècni ques. Per als al tres su po -

sa un autè ntic avenç. La ses sió aca -

ba va aquí, però l’endemà es con ti -

nua ria prac ti cant llan ça ments, es -

qui va ments i blo que jos.

Si no do nés sim opor tu ni tat al tres dies,

per què tot hom apro fun dís en les pos si bi li -

tats del joc, pot ser re duint els grups a 4 o

5 ju ga dors, per so nes com la Su san na o el

Dani que da rien ex clo ses de l’activitat.

Molts nens i ne nes vo len ju gar, però no se

sen ten prou hàbils per re sol dre dig na ment 

les si tua cions que es plan te gen. D’altres,

en ca ra que si guin des tres, es tro ben des -

bor dats o en car ca rats per una si tua ció

amb molts ju ga dors, amb pos si bi li tats de

re bre em pen tes i cops, amb crits que els

apres sen per tot arreu.

Quan la clas se d’Educació Fí si ca es re -

dueix a una suc ces sió de jocs sen se apro -

fun dir en apre nen tat ges so bre aquests,

sen se que s’hi iden ti fi quin con cep tes ni es -

tratè gies que fa ci li tin la mi llo ra in di vi dual,

la pràcti ca pot in cre men tar les di ferè ncies

ini cials en lloc d’escurçar-les. Dit amb al -

tres pa rau les, en ca ra que la mi llo ra de les

ca pa ci tats mo trius re que reix uns temps de

pràcti ca, aquests són apro fi tats de ma ne ra

molt di fe rent, i en gran me su ra dis cri mi -

natò ria, pels di fe rents par ti ci pants quan la

lògi ca im pe rant és la del grup que juga,

preo cu pa da pel re sul tat,  en lloc d’una lògi ca

pe dagò gi ca, preo cu pa da pel de sen vo lu pa -

ment de les ca pa ci tats de tots els par ti ci -

pants. So vint sa cri fi quem els apre nen tat -

ges per una es ce no gra fia de joc fluid, on

sem bla pre do mi nar una di ver sió ge ne ral.

Pot ser no si gui tan fluid ni di ver tit si ens

mi rem els mar ges. Enca ra que no ho vul -

guem, ha bi tual ment l’habilitat mo triu no

és el fruit dels apre nen tat ges que es pro -

duei xen a les clas ses d’Educació Fí si ca,

sinó el re qui sit per par ti ci par-hi ac ti va -

ment.

Des d’una lec tu ra de gène re, quan l’aula es

li mi ta a re pro duir el que suc ceeix als pa tis i

parcs, les di ferè ncies en tre nois i noies ten -

dei xen a in cre men tar-se i le gi ti mar-se, so -

bre tot quan hi ha una se lec ció de se qui li bra -

da del con tin gut a fa vor de les ac ti vi tats en

les quals els nois te nen més pràcti ca prèvia. 

Per uti lit zar un ter me es por tiu, a les clas ses

d’Educació Fí si ca “es juga a casa dels nois”

i en ca ra que una noia pot des ta car en el joc, 

l’èxit acos tu ma a me su rar-se se gons les

nor mes de fi ni des pels seus com panys. A

més a més, les ac ti vi tats “de nois” són mi -

llor ac cep ta des per les noies que a la in ver -

sa. Da vant una pro pos ta que no en cai xa

amb la seva for ma d’entendre l’Educació Fí -

si ca, les noies ten dei xen a la pas si vi tat

men tre que els nois llui ten per res tau rar el

mo del que ells de fen sen. En aques tes

 lluites, per sis tents i en oca sions molt agres -

si ves, és fàcil per a un do cent ce dir a les

pre ten sions dels nois, més vi si bles i per tor -

ba dors de l’ordre, la “mi no ria so ro llo sa”

(Bo res Ca lle, 2000). Les noies sem blen ser

les per de do res en la me su ra en què els ni -

vells de par ti ci pa ció són més re duïts a les

clas ses mix tes (Scra ton, 1994, p. 324).

Enca ra que sa bem que els grups mas cu -

lins i fe me nins no són ho mo ge nis sinó que 

con te nen una im men sa va rie tat a l’inte -

rior, con ti nuen vi gents unes imat ges so bre 

com ha de par ti ci par un noi o una noia

que, fet i fet, con di cio nen la for ma en la

qual ca das cú es veu al joc. Per exem ple,

s’ha re la tat el pa per que el risc i el do lor

que com por ta la par ti ci pa ció en es ports

de con tac te té en la con fi gu ra ció de la

mas cu li ni tat pre do mi nant (Gard i Me -

yenn, 2000). Pot ser, com a “no ve tat”, da -

vant d’allò que po dia pas sar en èpo ques

an te riors, s’està va lo rant i to le rant

l’existència de ne nes que com pe tei xen en

ha bi li tat i eficà cia amb els nens en ter -

renys que fins fa poc eren pri va tius dels

nois. Da vant del des pec tiu “ma ri ma cho”

amb què es des qua li fi ca va qual se vol in -

tent de tras pas sar els li mi tats mar ges

d’actuació que el pa triar cat as sig na va a

les do nes, és fre qüent avui dia sen tir, en

un to àdhuc d’afalac, que una nena “juga

com un noi”, cosa que, al cap da vall, ve a
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dir que el seu joc és tan bo que me reix

pas sar a la “di vi sió” se güent, la dels nois.

Tot ple gat re for ça la idea que l’únic cu rrí -

cu lum le gí tim d’Educació Fí si ca és el que

s’acosta a la cul tu ra lú di ca mas cu li na i

que ha de ser aques ta la que pre do mi ni a

l’escola mix ta. Jan Wright (1996) de nun -

cia el risc de res pon dre a aques ta vi sió

amb una Edu ca ció Fí si ca com pen satò ria

d’unes su po sa des carè ncies que te nen les

ne nes. Per tot ple gat, al gu nes au to res han 

re cla mat, igual que s’ha fet en al tres

àrees, es pais di fe ren ciats per a noies en

Edu ca ció Fí si ca (Fas ting, 1992).

No en te nim prou amb què hi hagi ne nes,

Ma ri sa en aquest cas, que acon se guei xin

èxit i re co nei xe ment, sinó que ha de bus -

car-se i po ten ciar-se que ca das cú par ti ci pi 

des de les se ves ca rac te rís ti ques i que tin -

gui la pos si bi li tat de de sen vo lu par-les en

un am bient que li doni op cions múl ti ples

per créi xer. Tor nant a les di fe rents res pos -

tes de la Sara i la Ma ri sa, de l’escena des -

cri ta, po dem di fe ren ciar fac tors tècnics i

con duc tuals. La Ma ri sa res po nia mi llor

per què apli ca va una tècni ca més de pu ra -

da, però la seva apli ca ció, a més a més

d’un ni vell d’habilitat mo to ra, re que ria un

grau de con fian ça en les pròpies pos si bi li -

tats d’èxit i d’iniciativa que no mos tra va la 

Sara. Els dos as pec tes són con tin guts que

hem d’abordar a les nos tres clas ses.

En mo tri ci tat, s’evidencien no so la ment

els di fe rents ni vells d’habilitat o do mi ni

mo triu sinó tam bé les di fe rents res pos tes

emo cio nals que em bol ca llen tota ac ció

cor po ral. Hem de pro cu rar que les pro pos -

tes res pec tin tant els rit mes o pos si bi li tats

d’aprenentatge de l’alumnat (tot i que no

hi ha dos cos sos iguals, fem clas ses que

plan te gen exer ci cis i rit mes únics) com els 

con di cio nants emo cio nals que en vol ten

qual se vol si tua ció i que po den des di bui xar 

les se ves pos si bi li tats mo trius.

El gène re po ten cia res pos tes di fe ren cials

pel que fa a les se ves pos si bi li tats ini cials

d’intervenir i di fe rents ac ti tuds a l’hora de

per se ve rar en la mi llo ra de les di fe rents ca -

pa ci tats que re cla ma el joc. En aquest

exem ple, els nois, per re gla ge ne ral més

se gurs de les se ves pos si bi li tats d’inter -

venir i amb una cer ta sen sa ció de te nir més 

“dret” a ocu par l’espai de joc, no sal ven les

noies, en ca ra que sí que són sal vats per

aques tes. Els nens hau rien de com pren -

dre que l’espai de joc no és pri va tiu seu i

que una part del joc con sis teix a per me tre

que d’al tres hi par ti ci pin en igual tat de

con di cions. D’altra ban da, cal dria in ten tar 

que les ne nes rei vin di ques sin el seu dret a

do nar res pos tes per so nals al joc i que in -

cre men tes sin la seva ocu pa ció de l’espai i

la pos ses sió dels ob jec tes. Vo lem aju dar a 

fer que les ne nes no con si de rin la sub mis -

sió i la ces sió del pro ta go nis me com un

dels trets que ca rac te rit zen la iden ti tat fe -

me ni na. Pre ci sa ment, quan no s’intervé

es re for ça el que ens co men ta Car men

Gar cía Col me na res (1995, pàg. 242):

Els nois per ce ben en edat molt pri -

me ren ca que la com pe ti ti vi tat, el fet

de guan yar i de ser pri mer és un va lor

so cial de pri mer or dre i que la fa mí -

lia, l’escola i l’entorn ho fo men ten

tant im plí ci ta ment com ex plí ci ta -

ment. Les noies veu ran com els pre -

sen ten uns va lors fe me nins en cla ra

con tra dic ció amb l’agressivitat, però

si vo len triom far en la vida pro fes sio -

nal n’hauran d’utilitzar una bona

dosi. Com pren dran molt aviat que el

que és mas cu lí és mi llor con si de rat

en la vida so cial, i que la sen si bi li tat,

la coo pe ra ció, la preo cu pa ció pels al -

tres són va lors “d’estar per casa”.

D’altra ban da, és in te res sant que

l’alumnat co ne gui i mi llo ri les ha bi li tats

im pli ca des en un joc com el des crit, per -

què pu guin sen tir el plaer de créi xer, de

mi llo rar i con tro lar la seva for ma de fer.

Per fer-ho és in dis pen sa ble crear am -

bients i ha bi li tar es tratè gies que per me tin

una pràcti ca des pe na lit za da, sen se pres -

sions, en què es pu gui re pe tir una ve ga da i 

una al tra, i ob te nir da des so bre la teva ac -

tua ció, però que no te’n fa cin re trets.

Enca ra que aquí no po dem apro fun dir en

el tema, se ria in te res sant re fle xio nar so bre 

l’efecte que té la so vin te ja da fór mu la del

“par ti det” en Edu ca ció Fí si ca, que acos tu -

ma a ofe rir-se com una con tra par ti da a

l’atenció re que ri da a l’alumnat en al tres

mo ments de la ses sió. Enca ra que

s’acostuma a jus ti fi car com un mo ment

per apli car el que s’ha après an te rior ment, 

la si tua ció com ple xa i on es bus ca l’efi -

càcia im me dia ta del re sul tat, no per met

de po sar en pràcti ca el que se sap o no

tots po den fer-ho en la ma tei xa me su ra.

No elu dim la presè ncia de si tua cions en

les quals hi hagi una ma jor pres sió, més

pròxi mes a la com pe ti ció i a d’altres for -

mes d’exigència de ren di ment. Com par -

tim amb Mar ce li no Vaca (1999) la idea

que l’Educació Fí si ca ha d’oferir a

l’alumnat opor tu ni tats per viu re el seu cos

de di fe rents ma ne res. En aquest sen tit, els 

jocs mo bi lit zen molts as pec tes emo cio -

nals que pro vo quen una vivè ncia del cos

molt di fe rent a la que tin dríem ba llant, co -

rrent, apre nent una ha bi li tat, etc.

L’enfrontament, l’actuació sota pres sió,

l’emoció d’ésser per se guit (de ser ob jec te

de de sig), la con ten ció i el con trol de les

pul sions afec ti ves, del ner vio sis me o de

l’egocentrisme, per do nar una res pos ta

es caient, són as pec tes que sos te nen al gu -

nes ca pa ci tats que se’ns de ma nen en la

nos tra vida quo ti dia na i que en al guns ca -

sos no es veuen prou re for ça des per la

nos tra cul tu ra per al gène re fe me ní. Tan -

ma teix, la presè ncia que han de te nir a les 

clas ses d’Educació Fí si ca és per fer gua -

nyar en com petè ncia els nens i ne nes, no

per què al guns ini ciïn una es pi ral de des -

cens en la qual la fal ta d’habilitat o

d’atractiu per l’activitat o la man ca de

con fian ça en ells ma tei xos o la pro tec ció

de la iden ti tat da vant de les bur les dels

iguals, els por tin a una pro gres si va pas si -

vi tat. En Edu ca ció Fí si ca s’ha es tu diat que 

la fal ta de re for ços dels do cents, la pres sió 

dels com panys i la in ter pre ta ció ne ga ti va

de de ter mi na des ex pe rièn cies, me nen al -

gu nes per so nes a de cla rar-se “in com pe -

tents mo trius” (Ruiz, 1995). Da vant el

con ven ci ment que la cosa cor po ral “no els 

va bé” re nun cien a mi llo rar, per què es

pen sen que és una em pre sa de molt de

risc i d’èxit im pro ba ble.

Enca ra que a molts ens pas sa de sa per ce -

but, o pre ci sa ment per això, els do cents

par ti ci pem en la de si gual tat d’oportuni -

tats en tre nens i ne nes alum nes. Di ver sos

es tu dis (Su bi rats, 1985 i 1991; Fer nán -

dez Engui ta, 1990; Nero et al., 1999)

con clouen que els nois re ben més aten ció, 

se’ls pro por cio na més quan ti tat d’interac -

cions ver bals; te nen més opor tu ni tats per

a la par ti ci pa ció ver bal vo lunt ària: ex po -
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sen les se ves opi nions i in ter ve nen en

l’espai col·lec tiu de la clas se; i són més

mo ti vats cap a la pre sa de de ci sions de

for ma autò no ma i a de mos trar con duc tes

in de pen dents en re la ció a l’entorn i a les

per so nes amb qui in te rac tuen. Tam bé hi

ha una in cidè ncia no ta ble de l’estatus

con ce dit a cada gène re en un grup, cosa

que es tra dueix en una ma jor pres sió dels

nois cap a l’actuació d’una noia: més re -

trets, bur les, in to lerà ncia, atri bu ció

d’aspectes com la fra gi li tat, la poca des -

tre sa... que fun cio nen com a es te reo tips

que no es co rres po nen amb el ni vell de

des tre sa real dels nens i ne nes de Primà -

ria però que aju den a fer que, a la llar ga,

una part de les ne nes ce dei xin da vant el

des gast de llui tar con tra aques ta imat ge

de fi ni da an ti ci pa da ment.

Una es ce na per a l’esperança:

l’escola que trans for ma la cul tu ra

lú di ca

Pri mer de Primà ria. 25 ne nes i nens

apre nen amb la seva mes tra d’Educa -

ció Fí si ca els seus pri mers jocs i pro -

gres sions per sal tar a cor da. Han es tat 

prac ti cant per trios i bus cant l’altura

que li ana va bé a ca das cú per sal tar i

ara la mes tra els pro po sa que un in -

ten ti de sal tar la cor da sen se to car-la

men tre els al tres dos la ba lan ce gen.

La mes tra in sis teix que no afe rrin fort

la cor da per què si en so pe guen la dei -

xin anar, que la mo guin a poc a poc i

que no l’aixequin.

El rep te és gran per a tots i ben se gur

que és això el que els té tan in te res -

sats per l’activitat. Re pe tei xen una

ve ga da i una al tra, in ten tant d’ajus -

tar el seu salt al mo vi ment de la cor -

da. La mes tra pas sa pels di fe rents

trios pre gun tant-los quan sal ten per

no to car la cor da.

Des prés d’una es to na de pràcti ca, la

mes tra els reu neix a tots i els as seu en

un ex trem de la sala. Els pre gun ta com 

s’ho fan per sal tar sen se to car la cor da. 

Des prés de sor tir dos trios a mos trar

com ho fan, con clouen que el mo ment

per sal tar és quan la cor da està a la

mei tat del re co rre gut (el seu punt més

baix) i que cal su pe rar-la pel mig.

La ses sió aca ba. Des prés d’haver

prac ti cat no va ment en trios, la mes -

tra els reu neix per en sen yar-los la

can çó “Si la bar que ta es tom ba...” I

ju gar en tre tots. Aquí els po dem veu -

re sal tant di ver tits, amb més o menys 

di fi cul teu, tots junts.

Unes ho res més tard, al ma teix

gimnàs, veiem el fi nal d’una ses sió

amb un grup de 6è. Estan tots junts,

sal tant l’un da rre re l’altre, sen se per -

dre el pas. L’ambient de gau di és si -

mi lar al que vèiem a Pri mer. Els més

hàbils sal ten alt, aga fant-se els peus, 

els menys hàbils as se gu ren el salt,

però en tren per fec ta ment en el mo -

ment ade quat per no per dre el pas.

Des prés de 168 salts se guits, la

mes tra els pro po sa com a úl ti ma ac -

ti vi tat de la ses sió sal tar fent al gu na

cosa ori gi nal, “ja no im por ta el nom -

bre de salts que feu se guits”, els

diu. Co men ça la roda: salts alts,

salts de dos amb dos, girs, con tor -

sions, gests amb mans i cara... La

ses sió aca ba amb les quei xes de

l’alumnat que vol con ti nuar sal tant.

Du rant les set ma nes se güents, men -

tre du ren els dies sen se plu ja, els

veu rem als es bar jos sal tant a cor da.

La cul tu ra lú di ca no és neu tra, es trans -

met as so cia da a un gène re i va pro duint

una se pa ra ció en les pràcti ques de jocs de 

nens i ne nes. Això su po sa una li mi ta ció en 

el de sen vo lu pa ment mo tor de tots dos,

se’ls tan quen ca mins al po ten cial d’acció

amb els seus cos sos. De to tes les pos si bi -

li tats d’acció que té un nen o una nena, les 

pràcti ques que es re co nei xen cul tu ral -

ment com a més apro pia des per a cada

gène re con di cio nen i re duei xen aques ta

mo tri ci tat, con fir mant-se els es te reo tips

que tots co nei xem (els nens des coor di nats 

i sen se rit me, les ne nes amb poc gust pels

es ports de llui ta, etc.).

Però l’escola, mal grat la pres sió de la cul -

tu ra que re pro duei xen les fa mí lies, els

mit jans de co mu ni ca ció i no po ques au -

les, té un mar ge per trans for mar els es te -

reo tips. L’escola so cia lit za la cul tu ra, però 

tam bé pot, en re plan te jar-la, aju dar a

can viar-la. Des de l’Educació Fí si ca s’ha

de trans me tre la tra di ció lú di ca, ja que

aques ta su po sa tot un lle gat cor po ral que

ens aju da a in se rir-nos en el món i a com -

pren dre’l. Però la seva fun ció tam bé és la

trans for ma ció. Pre ci sa ment per te nir un

con tac te es tret amb la so cie tat que els va

en gen drar, els jocs con te nen, per re gla ge -

ne ral, im por tants biai xos se xis tes. Alguns

pen sa ran que molts dels pro ble mes que

es de tec ten pro ve nen de la ma tei xa se lec -

ció dels jocs que po drien evi tar-se elu -

dint-los. No sal tres, tan ma teix, de fen sem

que l’escola ha d’acollir les ma ni fes ta -

cions ha bi tuals de la mo tri ci tat per trans -

for mar-les, en ca ra que això exi gei xi un

pro cés de re cons truc ció pre vi que sa bem

di fí cil per què la cul tu ra po pu lar és refrac -

tària a dei xar-se do mes ti car i tan car en les 

es truc tu res es co lars ha bi tuals.

Aques ta úl ti ma es ce na pro vé d’aules en

les quals el gène re con ti nua sent un fac tor

que con di cio na les pos si bi li tats de de sen -

vo lu pa ment dels es co lars, però que han

acon se guit de di fu mi nar una mica les

 barreres que se pa ren el que és mas cu lí

d’allò que és fe me ní. I en fer-ho, acon se -

guei xen cada ve ga da més so vint mo ments 

en els quals l’activitat mo triu és una ex pe -

rièn cia com par ti da que reu neix per so nes de

di ver ses ca pa ci tats i in te res sos. Les pràc -

tiques cor po rals do mi nants, les imat ges i

re fe rents que te nen els nos tres nens i ne -

nes re for cen la se gre ga ció. Mal grat tot,

l’escola pot ser un dels pocs llocs on, mit -

jan çant pràcti ques gra ti fi cants, nens i ne -

nes po den viu re la ri que sa de ju gar amb

per so nes di fe rents.
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