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1.   CLASSIFICACIÓ DELS ESPORTS

Fes una classificació dels esports, i explica el criteri escollit.

Omple la fitxa de dades dels esports següents: bàsquet, futbol, handbol, voleibol, 
bàdminton, judo, beisbol, rugbi, i un esport escollit per tu.
       

       FITXA 

       Nom
       Número de jugadors
       Origen
       Equipament
       Breu resum de com es juga
       Cinc regles importants
       Terreny de joc (dibuix i mides)
        * UNA FITXA PER ESPORT                                                                 

2.   EDUCACIÓ FÍSICA, SALUT I ESPORT

Comentari de text del següent article:
.

“L’ús del temps i l’esport de la infància i l’adolescència a la ciutat”

En el mar del Projecte Educatiu de la Ciutat s’ha iniciat un treball per conèixer l’ús del   
temps de la infància i l'adolescència  a la ciutat de Barcelona.
La investigació utilitza una mostra , triada a l’atzar, de 327 nenes i 346 nens i estudia, 
entre altres coses, el conjunt d’activitats que realitzen de dilluns a diumenge. En aquest 
article volem exposar algunes dades amb relació a la seva activitat esportiva.
El primer aspecte important consisteix a reconèixer que, del conjunt d’activitats de tipus 
intencional que realitzen – es a dir, sense tenir en compte les activitats relatives a la cura 
d’un mateix o les que són inespecífiques i es realitzen a casa, com ara veure la televisió o 
escoltat música -, el 42 % són activitats esportives.                                                                
Aquesta dada indica la importància de l’esport entre la infància i l’adolescència.  
Probablement , existeix una percepció social positiva sobre la relació entre activitat 
esportiva i benestar físic i salut que es tradueix en el desig de les famílies que les seves 
criatures facin esport, la qual cosa moltes vegades es relaciona amb l’activitat física 
escolar. El fet que molts infants, al llarg de la educació primària, practiquen algun tipus 
d’esport comporta un cert plaer en la seva realització i, per tant, mantinguin aquesta 
pràctica d’adolescents.
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Qui pràctica esport?

És cert que la pràctica esportiva és l’activitat més important de la infància i l’adolescència 
de la ciutat de Barcelona, però també és cert que no totes i tots fan algun tipus d’esport.
En concret, en el conjunt de la mostra practiquen algun tipus d’esport un 53%, amb un 
màxim de 66% d’infants de 6 a 12 anys, en la resta de les edats, varia entre 45% i un 50%.
Però , si tenim en compte els qui han practicat algun esport i l’han abandonat per alguna 
raó, hem de sumar un 24% més, la qual cosa fa que pràcticament el 80 % dels infants i 
adolescents d’entre 1 i 17 anys practiquen o han practicat algun esport.

Hi ha més nois que noies que practiquen esport. Això es dóna en totes les edats - i es 
manté si tenim en compte el conjunt de l’activitat física-, però s’aguditza en 
l’adolescència, moment en que l’abandó de la pràctica esportiva és més gran entre les 
noies que entre els nois.

Les diferències en la pràctica de l’esport –a més a més de l’edat –apareixen en relació amb
dos aspectes. Primer, hi ha diferències significatives en funció del nivell socioprofessional 
de les famílies en el sentit que hi ha més infants i adolescents de famílies de nivell 
socioprofessional mitja/alt que fan esport que noies i nois de famílies de nivell baix i, en 
conseqüència, també hi ha diferències entre el diferents districtes. Segon, hi ha més noies 
que noies que practiquen esport. Això es dóna en totes les edats –i es manté si tenim en 
compte el conjunt de l’activitat física –,però s’aguditza en l’adolescència, moment en que 
l’abandó de la pràctica esportiva és més gran entre les noies que entre els nois.

Les raons que expliquen les diferències entre les famílies de diferent nivell social i 
professional són diverses. Potser les percepcions socials sobre l’esport no són homogènies 
i existeix una percepció més positiva entre les famílies de nivell s.p mitja/alt i, d’altra 
banda, atès que una part important de l’activitat esportiva de la infància es relaciona amb 
activitats extraescolars –independentment del fet que se’n faci a l’escola –,aquestes 
comporten un cost econòmic que algunes famílies no es poden perpetre. Respecte a les 
diferències de sexe, en les representacions socials sobre l’esport s’estableix una relació 
entre esport i competició i, com que la majoria de l’esport professional de competició és 
masculí, això implica una imatge més masculina de l’esport. D’altra banda, pot passar 
també que les noies tinguin una percepció amb relació al temps diferent del nois, de 
manera que –atès que dediquen més temps a l’estudi que el nois –sentin que tenen menys 
temps per fer esport o altres activitats.                                                                                    

Quins tipus d’esport es  practica?

En les primeres edats, la natació i, després, el futbol, altres esports que es practiquen són el
bàsquet, la gimnàstica, el judo i les arts marcials, el tennis, etc. Però aquí també apareixen 
diferències. La més important es refereix a la diferent participació de nois i noies segon el 
tipus d’esport. No és únicament que els nois juguin a futbol i les noies facin gimnàstica 
rítmica. És més profund. Els esports col·lectius són plens de nois i en els esports
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 individuals existeix un cert equilibri entre noies i nois, si bé durant l’adolescència hi ha 
clarament més noies que nois.
Aquestes dades corroboren la interpretació anterior sobre la diferent participació dels 
infants en funció del sexe. Socialment, hi ha una innegable preeminència de l’esport        
                                                                                                                                               
professional d’equip, i aquest és clarament masculí. No obstant la poca presència de noies 
en esports d’equip, quan se’ls demana –a les que no practiquen esport –el tipus d’esport 
que els agradaria fer, prop del 50% demanen esport d’equip.

Finalment, és interessant fer ressaltar que una bona part de les noies i nois que mantenen la
pràctica de l’esport a partir de 16 anys, ho fan en alguna competició.

Les raons per la pràctica de l’esport

La raó principal per mantenir la pràctica de l’esport és el plaer en la seva realització. De 
fet, és la única raó entre els adolescents i té una gran importància durant la infantesa, 
moment en que algunes famílies afirmen l’obligatorietat de fer esport. Al contrari, les 
raons per deixar de fer esport són més diverses i es relacionen amb la manca de temps, 
amb la pèrdua de plaer i sentir-ho com una obligació, el fet de modificar l’etapa escolar i 
no trobar el nou lloc l’esport que s’havia practicat anteriorment, etc.

Amb relació a la competició, apareixen raons diferents durant la infantesa i l'adolescència 
així una part  molt important dels infants que competeixen ho fan per “guanyar”, per ser 
els “millors”, etc. En canvi, en l’adolescència sorgeixen altres raons com la superació i la 
millora, l’autoestima, la realització personal,etc.

3.   CERCA

- Cerca tres notícies que relacionin activitat física i salut.
- Opinió personal d’aquestes notícies.
- Ha de constar la font d’informació.

4.   ESTUDI
     
 Setembre: examen teòric 2 Punts ( Contingut de la Classificació i fitxes dels esports).   

        
               Bon estiu!! Practiqueu esport!!
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	Cinc regles importants

