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INTRODUCCIÓ

L’activitat física i l’esport, entesos en el seu sentit més am-
pli, esdevenen actualment un autèntic fenomen social que 
mou a un gran volum de població. Tanmateix, encara avui 
s’observen situacions de desigualtat entre homes i dones a 
l’hora de relacionar-se amb l’esport i l’educació física: prac-
ticants (de lleure i d’alt nivell), càrrecs directius i tècnics, 
alumnes d’estudis vinculats a l’activitat física i l’esport, pre-
sència en els mitjans de comunicació, etc. (Puig, Vilanova, 
Inglés & Mayo, 2009; Consell de la Joventut de Barcelona, 
2008; Fernández García, 2005).
L’educació física escolar no és al·liena a aquesta situació, 
doncs igual que la resta d’àrees de coneixement, rep la 
influència del currículum eminentment androcèntric que 
a hores d’ara encara impera a l’escola. Això, sense oblidar 
la influència del currículum ocult (García & Asins, 1995; 
Vázquez, 1996; Martínez Álvarez & García Monge, 2002;    
Soler & Prat, 2002; Fernández García, 2005; Soler, 2008). Un 
exemple clar el tenim si analitzem el desequilibri existent 
en el tractament dels diferents blocs de continguts - nor-

malment en detriment de les activitats d’expressió corpo-
ral -, que pot generar un buit important en el desenvolupa-
ment integral tant de nens com de nenes en aspectes com 
la coordinació, la capacitat expressiva o el sentit del ritme, 
entre molts d’altres.
Al mateix temps, el predomini dels continguts que tradi-
cionalment generen més interès entre la major part de la 
població masculina, pot suposar un motiu de desmotiva-
ció per aquella part del col·lectiu femení (Martínez Álva-
rez & García Monge, 2002), i també per aquells nois que 
no s’identifiquen amb el model masculí hegemònic. Jun-
tament amb aquest fet, el major bagatge motriu que pot 
tenir l’alumnat amb més experiència  -sobretot nens, si bé 
també algunes nenes-, pot fer que l’alumnat amb menys 
domini de les habilitats motrius quedi en segon terme i ens 
trobem davant una situació “d’elitisme motriu” (Barbero, 
1996).   
Així, la justificació de dur a terme estudis sota la perspec-
tiva del gènere respon a la idea que les desigualtats entre 

Resum: A principis del s. XXI, encara hi ha jocs de nens i jocs de nenes? O ja han desaparegut les etiquetes? Les transformacions que hi ha hagut al 
llarg del s. XX a la nostra societat, i la incorporació de la dona al sistema esportiu, fan que cada vegada coneguem més exemples d’homes i dones 
que realitzen activitats que fa quaranta anys serien impensables. Tot i així, les dades indiquen que la tendència de pràctica esportiva d’homes i 
dones encara segueix els models tradicionals de gènere. En aquest context, com incideixen els models tradicionals de gènere en els nens i nenes? 
Quins aspectes estan canviant?
Per abordar aquesta qüestió, en aquest article es presenten els resultats d’un estudi realitzat a vuit centres d’educació primària. Per això es va 
dissenyar i distribuir un qüestionari adreçat als nois i noies de 5 i 6è curs (10-12 anys). En ell s’analitzen quatre grans aspectes: les preferències en 
l’àmbit de l’educació física, la valoració que fan de la matèria, la seva representació del joc i l’esport, i finalment, la realització d’altres activitats 
(al pati i en horari no lectiu). Les dades obtingudes de l’estudi ens fan reflexionar sobre la situació ambivalent que encara es produeix avui dia, ja 
que si bé una part important de l’alumnat segueix influït pels models tradicionals de gènere, hi ha una part d’alumnes que trenca amb aquests 
models i mostra indicis de canvi.  
Paraules clau: estereotips, gènere, educació física, esport, Educació Primària.
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nois i noies en aquest sentit no poden ser considerades 
fruit de l’atzar (Fernández García, 1996), i que cal reconèixer 
la influència d’un conjunt de creences, valors i tradicions 
culturals fortament arrelats a la nostra societat.
L’interès d’aquest article és, doncs, comprovar si els infants 

encara identifiquen determinades activitats o esports com 
a pròpies d’un sexe o d’un altre, i, en cas afirmatiu, fins a 
quin punt influeixen els estereotips de gènere en les seves 
preferències a les classes d’educació física i a l’hora de prac-
ticar esport en el temps no lectiu.   

L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT: ENTRE LA REPRODUCCIÓ I EL CANVI

Pel que fa als estereotips i les relacions de gènere, Soler 
(2008) contempla l’educació física i l’esport des d’una do-
ble vessant. D’una banda, com a contextos de transmissió 
i de reproducció, i d’altra banda, com a possibles espais de 
canvi i millora.  
Ens trobem, doncs, amb una situació complexa on l’educa-
ció física i l’esport es perfilen com a espais privilegiats per 
a la superació dels estereotips tradicionals de gènere, tot i 
ser alhora dos contextos on aquests estereotips romanen 
més arrelats.  El domini del model masculí i una pressió 
sociocultural diferenciada segons el sexe, són alguns dels 
factors implicats en això.     
En el cas de l’educació física escolar, el currículum oficial 
comparteix protagonisme amb el currículum ocult, és a 
dir, tots aquells valors, actituds, creences, prejudicis, es-
tereotips, expectatives, etc., que l’alumnat aprèn en el 
dia a dia tot i que no formen part del currículum formal 
i no estan planificats ni reglats (Bain, 1990; Fernández-
Balboa, 1993; Soler, 2008). Aquest últim actua en paral·lel 
i impregna la pràctica educativa de la qual nens i nenes 
perceben diferents situacions que després reproduei-
xen, adoptant cadascú el rol que perceben s’espera d’ells 
i d’elles. Un currículum ocult que a l’àrea d’educació física 
pren més força i es torna més influent, donada la rela-
ció entre esport i masculinitat i entre aparença corpo-
ral i feminitat (Fernández García, 2005). Segons la Guía 
para una Educación Física no sexista (Vázquez & Álvarez, 
1991:33):  

“La educación física puede considerarse una de las dis-
ciplinas en que el currículum tiene tanto o más conte-
nido oculto que manifiesto, ya que alude a aspectos 
antropomórficos muy profundos, como son la conci-
encia y valoración del propio cuerpo, el lugar de éste 
en la cultura, los modelos corporales dominantes para 
ambos sexos, etc., transmitidos a través del refuerzo 
del estereotipo corporal masculino y femenino”

Així, els infants interioritzen les normes socials del grup al 
qual pertanyen, i els seus comportaments van íntimament 
lligats amb aquestes. Com diu Soler (2008:34):  

“els infants (...) van configurant la seva identitat ajus-
tant-se a allò que es considera apropiat per als uns i 
allò que es considera apropiat per a les altres, i també 
a partir de processos d’exclusió, és a dir, entenent que 
allò que els correspon a elles, ja no els correspon a ells, 
i a la inversa.”

Activitats roses, blaves i blanques: els estereotips de 
gènere a la classe d’educació física i a l’esport
En el context sociocultural en què ens trobem, la transmis-
sió i reproducció dels estereotips de gènere origina un eti-
quetatge de les diferents activitats i modalitats esportives. 
De fet, és fàcil enumerar pràctiques i esports que, gairebé 
de forma automàtica, relacionem o bé amb el sexe masculí 
o bé amb el femení. A més, aquelles activitats titllades de 
femenines es presenten com a no indicades pel col·lectiu 
masculí, i a la inversa, en una representació excloent les 
unes de les altres (Soler, 2008).
Superada l’explicació biologista d’aquesta diferenciació 
en els gusts i les preferències de nois i noies, la resposta a 
aquesta situació es trobaria més aviat en una consideració 
social amb profundes connotacions culturals que s’ha anat 
arrelant al llarg del procés de socialització. La consideració 
d’una activitat com a “femenina” o com a “masculina” s’ha 
instal·lat en el conjunt de valors de la nostra societat fins 
el punt en que una activitat considerada pròpia del sexe 
“contrari” pot arribar a despertar actituds de desinterès i 
d’indiferència. Fins i tot de menyspreu. En aquest context, 
nens i nenes s’apropen a l’educació física i l’esport amb 
unes representacions determinades i unes actituds concre-
tes i mediatitzades.   
Així, tal i com s’observa en els tipus d’activitats que nens i 
nenes practiquen en edat escolar, els nens opten en gene-
ral per dur a terme activitats on poden posar en pràctica 
allò que se n’espera d’ells (potència, resistència, força i mol-
ta competitivitat), mentre que les nenes escullen modali-
tats on poder mostrar una bona expressió i control corpo-
rals, un adequat sentit del ritme, així com fer gala de la seva 
flexibilitat i delicadesa que, pel fet de ser dones, se suposa 
que en tenen (Soler, 2008).
En els últims anys, però, és possible identificar un conjunt 
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de pràctiques i esports que semblen no carregar amb l’eti-
queta de “gènere”, essent acceptats per a ambdós sexes. 
Aquestes activitats que nois i noies semblen no associar 
a un o un altre sexe són les conegudes com a activitats 
neutres, i un exemple d’elles és el voleibol (Balagué, 1989; 
Vázquez, 2001; Riemer & Visio, 2003). No obstant, és impor-
tant considerar si realment aquesta emergència d’activitats 
neutres és una prova de canvi incipient, o si més aviat res-
pon a un procés d’assimilació i/o submissió per part de les 
noies al model esportiu masculí.

METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ

Les dades d’aquest estudi s’obtenen mitjançant l’aplicació 
d’un qüestionari. Aquest està composat de 62 ítems, orga-
nitzats en quatre blocs: Preferències en l’àmbit de l’educa-
ció física; Valoració de l’educació física rebuda; Realització 
d’activitats al pati i en horari extraescolar; i Representació 
del joc i l’esport (si és femení o masculí).
Entre els motius que porten a l’elecció d’aquest instrument 
com a eina d’obtenció de la informació figuren la seva facilitat 
d’aplicació simultània i ràpida a grups més o menys nombro-
sos, la possibilitat d’accedir a fets no observables com ara les 
preferències i les actituds, o el fet de poder comparar dades 
entre els diferents individus de la mostra. Tanmateix, no s’ob-
vien els desavantatges inherents a aquest instrument, com 
ara el risc d’obtenció de respostes políticament correctes (i el 
cas dels estereotips és un dels que més respostes d’aquest 
tipus pot afavorir), o de treure espontaneïtat a les respostes 
dels individus quan es formulen preguntes tancades.
La mostra objecte d’estudi està representada per 288 infants 
del Cicle Superior de Primària (143 nens i 145 nenes), perta-
nyents a 8 escoles (5 de titularitat pública i 3 de concertades, 
escollides mitjançant la selecció de casos múltiples), amb pre-
sència dels diferents nivells socioeconòmics. Quatre dels cen-
tres acullen alumnat immigrant en percentatges variables.
El qüestionari és administrat pel professorat d’educació 
física de cada centre, al qual se li facilita prèviament un 
protocol de distribució de l’instrument. Les dades obtin-
gudes són tractades amb el programa estadístic SPSS, fent 
ús de la prova del chi-quadrat, que permet comprovar la 
dependència o independència entre dues variables. Donat 
l’objecte d’estudi, es comprova la influència de la variable 
“sexe” en la resta de variables implicades.

RESULTATS

Dels resultats1 obtinguts en l’estudi, alguns dels més desta-
cables són els següents:  

De les preferències de les nenes i dels nens en les 
activitats pròpies de l’educació física i l’esport
Un dels objectius del qüestionari és que els infants mani-
festin la seva preferència o no preferència per un conjunt 
d’activitats determinades (taula 1) i, tot i que es comprova 
la inclinació de les nenes a les activitats pròpies de l’expres-
sió corporal, sembla que activitats com el teatre i la mímica 
o les activitats gimnàstiques gaudeixen també d’un quò-
rum masculí destacable.

Taula 1
Preferències de nens i nenes segons el tipus d’activitat (en %)

Nens Nenes

Gens - poca
preferència

Bastant - 
molta

preferència
Gens - poca
preferència

Bastant - 
molta

preferència

Teatre i mímica 56 44 28 72

Balls i danses 85 15 29 71

Act. gimnàstiques 26 74 19 81

Jocs d’atrapar 10 88 16 83

Activitats de lluita 21 79 45 55

Les activitats i jocs de lluita també marquen la diferèn-
cia. Si bé és cert que la majoria dels nens mostren bas-
tant o molta preferència en aquest cas, no és gens me-
nyspreable el 55% de nenes que també ho fan. És clar 
que tampoc es pot ignorar el 45% de les que no tenen 
preferència per la lluita, igual que els dos percentatges 
de 28% i 29% en el cas del teatre i la mímica i els balls 
i les danses, respectivament. Els jocs d’atrapar són del 
gust de la major part dels infants independentment del 
sexe d’aquests.
Un aspecte important de qualsevol activitat o esport és 
el material que es fa servir, i en aquest estudi els infants 
mostren les seves preferències. En el cas de la pilota, 
identificada en els estudis bàsicament amb el sexe mas-
culí i amb els esports col·lectius, els resultats deixen pa-
lès que és del grat dels nens (que representen un 83%) 
i de més de la meitat de les nenes (58%), encara que 
aquestes no li ofereixin tanta exclusivitat com els seus 
companys.
Igualment, ambdós sexes s’acullen favorablement a l’opció 
de materials diferents a aquest. Tenint en compte aquest 
fet, l’ús de materials alternatius i la recuperació de materi-
als i jocs tradicionals pot afavorir que tant nens com nenes 
s’apropin a un ús més igualitari del material d’educació fí-
sica.
                         

1.  S’han trobat diferències estadístiques significatives en la majoria d’aquests resultats, oscil·lant la significativitat lògica entre el 0.000 i el 0.478. Són excepcions les variables ‘Burles 
dels iguals quan es fan balls o danses’ (0.981), ‘Felicitacions dels iguals quan es fan balls o danses (0.775), i els esports de boxa (0.584) i voleibol (0.664).
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FIGURA 1. Material: jocs amb pilota

FIGURA 2. Material: jocs amb altres materials (sense pilota)

Pel que fa a la competició, els resultats reflecteixen la 
permanència dels estereotips tradicionals que associen 
als nens a les activitats competitives i a les nenes a les no 
competitives. Mentre que el 76% de les noies mostren bas-
tant o molta preferència per activitats no competitives, el 
85% dels nens s’estimen més les que sí impliquen compe-
tició. Malgrat tot, aquest fet no implica que les nenes no 
gaudeixin també competint, ja que el 63% d’elles sí que 
ho fa. D’altra banda, les dades també posen de manifest 
l’existència d’una part del col·lectiu masculí (un 15%) que 
no respon al model hegemònic i a qui no agrada la vessant 
competitiva.
També resulta especialment interessant observar el grau 
d’acord o de desacord que nenes i nens mostren davant 
dues situacions específiques: d’una banda, davant la possibi-
litat que els nens facin una exhibició d’aeròbic, i d’altra ban-
da, que les nenes puguin participar en un torneig de futbol:

FIGURA 3. Acord o desacord en què els nens facin una 
exhibició d’aeròbic (en %)

FIGURA 4. Acord o desacord en què les nenes participin en 
un torneig de futbol (en %)

La representació gràfica és significativa per si mateixa: més 
de la meitat dels nens veuen bé que les nenes facin futbol 
(55%), però alhora tanquen la porta a què companys del 
mateix sexe –o ells mateixos- facin aeròbic (59%).
Les nenes mostren una actitud més oberta, perquè elles sí 
estarien d’acord en què els nens fessin aeròbic (61%) i tam-
bé en què les nenes juguessin a futbol (63%). Però, aquesta 
és una actitud oberta només en teoria perquè, de fet, en el 
cas de veure nenes jugant a futbol, són elles mateixes les 
que mostren un major grau de desacord que no pas ells 
(26% i 19%, respectivament). A més, un 23% d’elles tam-
poc recolzaria una situació on els nens fessin una exhibició 
d’aeròbic.
Destaca l’elevat nivell d’indecisió que han generat aques-
tes dues qüestions en els infants, especialment en els 
nens. Sembla que és un tema sobre el que no els resulta 
fàcil posicionar-se. A més, ambdós sexes afirmen rebre 
per part dels iguals més burles (41%) que felicitacions 
(30%) quan duen a terme balls i danses. En canvi, quan 
practiquen algun esport o joc d’equip, només el 26% rep 
burles i el 66% rep felicitacions dels seus companys i com-
panyes. Aquest fet implica que  la pressió de la mirada en 
les activitats de ball i expressió (Canales, 2006), així com 
el menyspreu dels companys i/o companyes (Soler, 2008), 
pot ser un fre important a l’hora de participar en aquestes 
activitats.

De les activitats portades a terme, segons el sexe, al pati 
i a les activitats extraescolars
A l’hora del pati o de l’esbarjo, els resultats de l’estudi no 
deixen cap dubte: els nens s’agrupen entre ells (81%) i les 
nenes fan el propi entre elles (79%). En el qüestionari els 
infants podien respondre amb el nom dels seus tres com-
panys i/o companyes habituals de joc, i les dades obtingu-
des són, en aquest cas, determinants:
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FIGURA 5. Companys i/o companyes de joc al pati (en %)

Un cop s’han format els grups... quines activitats duen 
a terme nens i nenes al pati de jocs? En el qüestionari 
els infants poden assenyalar tres activitats a les quals ju-
guen normalment, i aquestes són les activitats estrella: 
futbol (85% dels nens i 41% de les nenes), bàsquet (34% 
i 17%), i jocs d’atrapar (30% i 32%). D’aquí es desprèn 
l’hegemonia, fins i tot entre una part important de les 
nenes, del futbol i del model més androcèntric (Soler, 
2008). Una part de l’alumnat també diu dedicar el temps 
d’esbarjo a parlar, i aquí les diferències entre sexes són 
inversament notòries: ho fa el 13% dels nens i el 34% de 
les nenes.
Pel que fa a les activitats extraescolars (en aquest cas, les 
físiques i esportives), és superior el nombre de nens que les 
practiquen (73%) que no el nombre de nenes (59%). Cator-
ze punts de diferència que potser haurien d’implicar una 
reflexió sobre l’oferta de l’esport en edat escolar i la seva 
capacitat per a respondre a la diversitat d’interessos de ne-
nes i nens (Flintoff & Scratton, 2001).  

De la representació que del joc i l’esport tenen les nenes 
i els nens
Sobre aquest aspecte, dues són les idees clau que se’n de-
riven dels resultats: d’una banda, la sexualització d’un con-
junt d’activitats, jocs i esports identificats pels infants com 
a propis del sexe masculí, o com a propis del sexe femení. 
A més, la identificació amb un sexe sembla que implica 
la no participació en l’activitat de l’altre sexe, de manera 
que nens i nenes s’apropen al joc i l’esport a partir de pro-
cessos d’identificació i ajust amb allò considerat apropiat 
per a elles o per a ells, i processos d’exclusió: allò que els 
correspon a elles no els correspon a ells, i a la inversa (Soler 
2008: 34).
Els infants identifiquen com a activitats femenines el ballet, 
l’aeròbic i la gimnàstica rítmica (totes de l’àmbit de l’ex-
pressió corporal). Com a activitats masculines,  assenyalen 
la boxa i el rugbi (dos esports de contacte directe i com-
petitius):

FIGURA 6. Ballet

FIGURA 7. Rugbi

D’altra banda, destaca l’emergent aparició d’un conjunt 
d’esports, activitats i jocs que els infants consideren ade-
quats per a ambdós sexes. També és interessant considerar 
que en aquest aspecte, les nenes es mostren més obertes 
a neutralitzar els diferents esports i activitats, que no pas 
els nens.

Taula 2
ACTIVITATS NEUTRES SEGONS L’ALUMNAT (en %)

Activitat, joc o esport De nenes De nens

Bàsquet 90 78
Tennis 96 83
Hoquei 70 60
El joc del pitxi 90 74
Handbol 69 66
Natació 94 84
Activitats a l’aire 88 57
Voleibol 87 84
Esquí 95 83
Activitats d’aventura 88 62
Anar en bicicleta 98 83
Escalada 90 66
Golf 70 70

CONCLUSIONS

Diversos estudis sobre gènere afirmen que els nens i les ne-
nes s’apropen a l’activitat física i l’esport amb unes represen-
tacions que els condicionen a l’hora de mostrar més o menys 
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preferència per un esport o activitat (Blández, Fernández 
García & Sierra, 2007; Soler, 2008; Martín Recio, 2009).  
Trobem que els infants encara relacionen les activitats prò-
pies de l’expressió corporal amb el sexe femení. L’exemple 
del ballet identificat com a activitat femenina, o la negació 
de la majoria de nens a practicar l’aeròbic, són resultats 
que ajuden a reafirmar aquesta idea. Igualment, els esports 
i jocs col·lectius, especialment aquells que impliquen con-
tacte directe, són identificats amb el sexe masculí.
Destaca el fet que les majors limitacions es donen entre els 
membres d’un mateix sexe, si bé aquest aspecte és molt 
més present entre els nens que entre les nenes, que ten-
deixen més a neutralitzar la pràctica esportiva. Així mateix, 
mentre que una part important de les nenes es mostren re-
ceptives a participar en activitats i esports considerats tra-
dicionalment com a masculins (tant pel que fa al gust per 
les activitats de competició, l’acceptació de fer un torneig 
de futbol, les burles que es fan pel fet de jugar a futbol, o 
per les activitats al pati), no és així entre els nens.
I és que entre els nens s’observen moltes resistències a 
abandonar el model considerat masculí i a participar en 
activitats que impliquin ritme, coordinació i/o expressivi-
tat, que no pas entre les nenes a l’hora de practicar acti-
vitats considerades menys femenines. Això fa pensar que 
els nens que vulguin participar en activitats i esports con-
siderats “tradicionalment femenins”, no ho tindran tampoc 
gaire fàcil.

D’aquest fet es desprèn, doncs, l’hegemonia encara del 
model més androcèntric (té més valor jugar a futbol que 
fer una activitat de ritme o expressió, de manera que és 
més difícil abandonar-lo....), i sobretot, les fortes restricci-
ons amb que topa el col·lectiu masculí per sortir del model 
dominant.
Determinats esports, jocs o activitats, però, semblen no su-
portar la càrrega dels estereotips. Són les activitats neutres 
a les quals fan referència els diferents estudis sobre gène-
re i esport (Balagué, 1989; Vázquez, 2001; Riemer & Visió, 
2003).
En aquest sentit, hi ha una part de l’alumnat que trenca 
amb aquesta dinàmica i que pot ser considerat com a mo-
tor de canvi, tot i les possibles resistències de l’entorn. Són 
les nenes que gaudeixen amb la competició i esports com 
el futbol o les activitats de lluita, i els nens que ho fan amb 
activitats cooperatives, el teatre i la mímica, o els balls i les 
danses.
Els resultats obtinguts en aquest estudi deixen palès que 
els estereotips de gènere encara es troben molt presents 
en l’àmbit de l’educació física i l’esport, si bé, al mateix 
temps, s’observa com alguns nens i nenes surten dels mo-
dels tradicionals de gènere. Aprofitar els indicis de canvi 
que mostren els infants, nens i nenes, potser és una manera 
de començar a pal·liar els efectes que la càrrega històrica 
ha deixat tant en dones, com en homes.
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