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 ACTIVITAT 1  

Construcció del llistat de personatges famosos per fer palès el rol de la 
dona al llarg de tota la història  

OBJECTIUS  

 Fer palès el rol de la dona al llarg de la història en la nostra civilització.  

 Treure conclusions sobre el  fet que  la societat en segles anteriors al XX discriminava 
totalment la dona  

 Adonar‐se  de  l’absència  femenina  en  els  diferents  camps  científic‐tecnològic  i 
cultural‐artístic‐humanístic de la nostra societat fins ben entrat el segle XX.  

 Reflexionar sobre les causes de la discriminació de la dona, decidir si estan justificades 
o no: si tenen les mateixes capacitats que els homes: intel∙ligència, creativitat artística etc... i si 
se’ls  va  negar  el  dret  a  l’educació  i  se  les  va  utilitzar  per  a  rols  relacionats  amb  tasques 
domèstiques i maternitat i cura dels fills.  
 
METODOLOGIA I PROCEDIMENT A L’AULA  

 Dividits per 6 grups de 4 alumnes haurien d’elaborar una  llista de 20 personatges del 
passat anteriors al segle XX del món de  la ciència, de  l’art, de  la història, de  la filosofia....(10 
minuts).  

 Tot  seguit  com  a  activitat  de  conjunt  preguntar  a  cada  grup  quantes  dones  hi  han 
inclòs. Demanar el percentatge que representen i escriure‐ho a la pissarra (5 minuts).  

 En forma de debat van pensant en el motiu de que no hi han inclòs quasi cap dona: si 
creuen que  les dones no existien, o bé que no eren creatives o  intel∙ligents en el passat o no 
tenien els mateixos drets que els homes, com per exemple el dret a  l’educació  i per què. (20 
minuts)  

 Han d’arribar a  la  conclusió que  la  societat d’aquell  temps era molt  injusta per a  la 
dona ja que no tenia la mateixa igualtat d’oportunitats que els homes i que no tenien lloc a la 
vida publica ni a professions científiques, intel∙lectuals o artístiques perquè se les discriminava 
i se les menystenia.(10 minuts)  

 Com a breu explicació d’anècdotes per part del professorat es pot explicar que en el 
camp de  la música utilitzaven els  castratti en  comptes de  les dones  cantants per a  les veus 
agudes en  les òperes, o que en el teatre eren moltes vegades homes disfressats de dones els 
que representaven els papers femenins. (5 minuts)  
 



     

 
 Perquè s’adonin que també hi va haver dones famoses en el passat anomenar els casos 
de  la  pintora  Artemisia  Gentileschi  (filla  d’un  pintor),  Clara  Schumann  (esposa  d’un 
compositor) o George Sand (escriptora del s.XIX que adoptava aquest nom masculí perquè els 
seus  llibres es poguessin publicar). Hi ha molts altres exemples però amb uns poquets  seria 
suficient perquè entenguessin aquest fet. Seria interessant projectar alguns dels quadres més 
coneguts  d’aquesta  pintora,  escoltar  alguna  de  les  composicions  de  Clara  Schumann  i 
anomenar o llegir algun fragment d’algun dels llibres mes coneguts de l’escriptora, que va ser 
parella del compositor polonès F.Chopin i estant amb ell va escriure “Un hivern a Mallorca” (10 
minuts).  
 
MATERIALS NECESSARIS  

Ordinador connectat per poder projectar imatges a una pantalla, aparell reproductor de so per 
escoltar  fragments musicals  i un exemplar del  llibre de George Sand  (que en  realitat es deia 
Aurore Dupin).  

TEMPORALITZACIÓ  

La trobem en la metodologia  

PREVISIO DE DATES PER LA IMPLEMENTACIÓ  

13 de març de 2013  

PREVISIÓ DE CONFLICTES PREVIS AL GRUP ON S’IMPLEMENTARÀ  

El grup de tutoria de tercer d’ESO està format per 24 alumnes (12 nois i 12 noies). Cada grup 
estaria format per dos nois i dues noies perquè hi hagués paritat a l’hora de treballar i arribar a 
acords  i  conclusions  sobre  els  rols  d’homes  i  dones  a  la  societat.  Hi  pot  haver  al  principi 
algunes  disparitats  d’opinions  provinents  d’alguns  nois  que  volent‐se  fer  els  “graciosos” 
pronunciïn alguna frase amb contingut masclista encara que ja saben que quasi ningú els farà 
cas. 

RESULTATS DE L’ACTIVITAT 1  IMPLEMENTADA  

 
Construcció del llistat de personatges famosos per fer palès el rol de la 

dona al llarg de tota la història  

 
- Temàtica/ques tractada/es (sobre quin/s bloc/s de contingut he treballat?) 
 
La temàtica tractada pertany al primer bloc de contingut, és a dir sobre Gènere i 
Sexisme. 
 
- Adequació als objectius (he fet el que pretenia?) 
 
L’activitat s’ha adequat als objectius pretesos ja que mitjançant aquesta s’aconsegueix 
que l’alumnat reflexioni sobre l’absència femenina en els principals camps de 
coneixement al llarg de la història i es pregunti el perquè o busqui una argumentació o 
justificació cercant en els seus coneixements de la nostra societat en el passat històric: 
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El percentatge de personatges històrics que ha escrit l’alumnat ha sortit 
majoritàriament d’un 80% de personatges masculins i d’un 20% de femenins. Això els 
ha fet reflexionar en aquesta absència de noms femenins (les úniques dones que se’ls 
han acudit són entre altres: Cleopatra, Joana d’Arc i Marie Curie) i els diferents grups 
han arribat pràcticament a les mateixes conclusions del perquè: 
 
Entre altres comentaris que han fet han dit: “En èpoques passades tractaven a la dona 
com un ésser inferior”, “no estava ben vist que les dones treballessin fora de casa”, 
“les úniques tasques de la dona eren cuidar els fills i fer les feines de casa”, “era un 
món totalment masclista en què les dones no eren valorades i no tenien dret a 
expressar-se”, “les dones eren discriminades i els homes tenien tot el poder”. 
 
 En tots aquests comentaris que han fet he pogut intervenir aclarint alguns aspectes 
que podien quedar imprecisos o donant-los la raó en moltes de les seves afirmacions. 
En aquest apartat no hi ha hagut cap comentari de cap alumne/a que hagués de 
contradir. Tots eren molt conscients que el rol de la dona en el passat era molt diferent 
a l’actual i que per sort la societat ha avançat i ara la dona es troba bastant lluny 
d’aquell estadi inicial tant discriminatori i injust per a ella encara que queda molt per a 
la igualtat.  
 
Al final no he trobat necessari de fer-los escoltar cap fragment musical de cap 
compositora ni mostrar-los imatges dels quadres d’una pintora. He cregut que com el 
resultat ja era l’esperat potser era més interessant amb el temps que quedava de fer 
una reflexió sobre el present de la dona preguntant-los sobre quantes dones famoses 
coneixen actualment en els diferents camps de coneixement i fer-los adonar que la 
dona encara no està amb igualtat d’oportunitats que l’home i per tant els càrrecs més 
importants i de més poder i reconeixement els tenen majoritàriament els homes. 
 
- Adequació a la metodologia i procediment a l’aula (he adequat el temps, el 
llenguatge, la comprensió, el seguiment i la motivació de l’activitat?) 
 
He de dir que l’activitat l’he presentat d’una manera molt concisa a l’iniciar la sessió, 
després d’haver-los explicat que el tema que tractaríem seria “gènere i sexisme” i 
haver-los dit que haurien d’asseure’s en grups de quatre formats per dos nois i dues 
noies. Un o una dels quatre hauria de ser el secretari o la secretària que hauria 
d’apuntar a la fitxa les respostes i conclusions a què arribaria el seu grup.  
 
D’entrada la meva observació de sorpresa va ser que havia sortit només un secretari 
en un grup i cinc secretàries en la resta. Vaig dir que trobava estrany que no hi 
haguessin més nois que volguessin ser secretaris. També vaig canviar la quantitat de 
personatges a buscar perquè vaig pensar que havia de ser una cosa espontània i no 
feia falta 20 personatges (amb 10 n’hi havia prou). La majoria de grups en va tenir prou 
amb els cinc minuts que vaig deixar però altres en van necessitat un parell més. 
 
Tant el llenguatge, la comprensió i el seguiment de l’activitat va ser fàcil. He de dir que 
l’activitat els va motivar perquè posava a prova no només els seus coneixements i 
memòria sinó que aniria més enllà els faria ser conscients d’alguns aspectes poc 
treballats en el currículum escolar.  
 
La primera etapa era d’apuntar els noms. Després posàvem en comú els deu noms de 
cada grup que el/la secretari/ària llegia i jo apuntava el percentatge d’homes i de 
dones que era molt fàcil de calcular (un personatge= 10%). Finalment els donava tres 
minuts més perquè busquessin alguna explicació sobre aquest desajustament dels 
percentatges entre homes i dones i finalment cada grup donava una raó i jo l’apuntava 
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a la pissarra i la donava per bona amb un tic si era correcta o corregia o ampliava si 
era necessari. 
 
 
- Materials utilitzats (tant de suport a la dinàmica com de suport al contingut teòric) 
 
Vaig utilitzar una fitxa i que una persona de cada grup tenia i havia d’apuntar-hi els 
acords de grup, respostes i conclusions; en aquest cas es tractava d’escriure-hi una 
llista de deu personatges, els percentatges d’homes i de dones i  si hi trobaven alguna 
explicació en aquesta gran diferència de percentatge d’homes respecte al de dones. 
 
La pissarra em va servir per apuntar de cada grup el percentatge d’homes i dones i 
veure que en quasi tots els grups coincidia que havien apuntat entre zero i tres dones 
com a màxim. També hi vaig apuntar les raons que hi donava cada grup. 
 
 
- Aparició de conflictes al grup on s’ha implementat (les temàtiques tractades han 
resultat difícils d’elaborar a nivell emocional per algun motiu? Hi ha hagut algun 
conflicte o situació difícil? Com s’ha gestionat?) 
 
No hi ha hagut cap conflicte al grup on s’ha implementat l’activitat ni tampoc ha resultat 
difícil a nivell emocional. L’única situació difícil ha estat que alguns alumnes no 
recordaven noms de personatges famosos anteriors al segle XX, s’han quedat com 
bloquejats sense aconseguir recordar res però al ser una activitat grupal no hi ha hagut 
problema. A l’hora de llegir els personatges algun dels últims grups s’han adonat que 
no havien escrit cap nom de dona i han volgut rectificar canviant algun dels 
personatges pensats per algun nom d’alguna dona que havien dit altres grups. 
 
- Dificultats de l’activitat i aspectes a millorar (valoració crítica). 
 
Com ja he dit els ha costat trobar noms de personatges antics i va ser un encert de 
demanar-ne només 10  i no 20 com havia pensat en el disseny del projecte. 
Un aspecte a millorar seria que a l’hora de llegir la llista de personatges, perquè no hi 
haguessin canvis d’última hora, la llista d’un grup la llegís un altre grup fent l’activitat 
més “co-participativa”. 
 
L’última part en la que reflexiona el grup per trobar una explicació em sembla que la 
deixaria tal com l’he fet perquè el resultat ja ha estat l’esperat. 
 
- Valoració sobre el nivell d’interiorització de l’activitat a l’alumnat -indicador 
d’èxit (com sé que l’alumnat ha entès què volia transmetre? Com analitzo el grau 
d’interiorització? Hi ha hagut algun canvi actitudinal?) 

El nivell d’interiorització de l’activitat ha estat molt positiu ja que la reflexió i raonament 
que han fet al final ha estat del tot encertat. Han donat raons del tot vàlides per 
entendre aquesta absència femenina en el nostre passat. 

-Altres observacions tenint en compte els teus comentaris en el disseny de 
l’activitat:  

Tal i com em vas comentar en el retorn del disseny del projecte final em  recomanaves 
que intentés que reconeguin aquesta desigualtat també avui en dia  vaig fer 
l’observació de que en els nostres dies tampoc hi havia tantes dones reconegudes en 
molts camps de coneixement i que encara quedava per arribar a una igualtat real 
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d’oportunitats. Els vaig preguntar quantes presidentes de govern coneixen en tot el 
món o quantes filòsofes, científiques…etc. També he trobat bé recordar-los que 
encara a molts països del Tercer món les nenes no van a l’escola mentre que els nens 
sí que hi van. 

També vaig creure convenient que en la mateixa sessió fessin una altra activitat que 
consistia en fer una relació d’activitats domèstiques per grups i pensar en quin 
percentatge eren realitzades pels membres de la seva família: pare, mare, germans, 
germanes, avis, àvies si vivien a la casa familiar i ells/es mateixos/es. D’aquesta 
manera s’adonarien que encara són moltes més dones que homes les que s’ocupen 
de la major part de feines de la casa i això els impedeix unes fites professionals 
equiparables als homes, ja que no disposen de temps per dedicar-s’hi.  

D’entrada els ha costat situar-se, pensar en totes les tasques i decidir quin percentatge 
posaven a cada un dels seus familiars. Crec que tots han fet un esforç per sincerar-se 
amb la resta de companys explicant a casa seva qui s’encarregava de cada tasca i en 
alguns casos en què els pares s’encarregaven en un percentatge molt més gran que 
les mares no hi ha hagut cap sorpresa al respecte sinó que tothom entenia molt bé que 
depenent les circumstàncies de cada família podien canviar els percentatges.  

En alguns casos han comentat el fet que el pare o la mare està en atur fa que tingui 
més temps per dedicar a les tasques de la casa i en d’altres el fet de que el pare i la 
mare estan separats fa que cada un d’ells faci el total de les tasques si viu sol o sola o 
faci el 50% compartint-les amb la nova parella. També hi ha hagut comentaris sobre el 
fet de que si el pare i la mare treballaven fora de casa tot el dia, no era just que la 
mare fes el 70% de les activitats domèstiques en alguns casos.  

En general els percentatges més alts de les tasques domèstiques recauen en les 
dones encara que ja hi ha molts homes que hi participen activament, hi ajuden o hi 
col·laboren però encara queda molt per aconseguir per a la igualtat en el repartiment 
d’aquestes tasques. Aquesta ha estat la conclusió final. 

 

ACTIVITAT 2 

Estereotips d’home i de dona en la societat actual  

Donat que només disposava d’una altra sessió de  tutoria abans de setmana  santa per  fer  la 
implementació de les activitats amb els alumnes i que volia continuar amb la mateixa temàtica 
de Gènere  i  Sexisme  i amb una nova activitat que  formés part de  la mateixa dinàmica  vaig 
decidir no implementar fins després de setmana santa la segona activitat del disseny del meu 
projecte i per tant implementar una activitat que tracta dels estereotips de l’home i la dona en 
la societat actual  . Per  tant començo  fent‐ne el disseny  i després passo a explicar‐te com va 
anar la seva implementació en el grup.  

OBJECTIUS  

‐Diferenciar entre gènere i sexe. 
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‐ Adonar‐se de la diferència per raons de sexe o per raons de gènere. 

‐ Reflexionar sobre les discriminacions per gènere i la seva gènesi. 
 
‐ Qüestionar els rols tradicionals de gènere. 
 
‐ Qüestionar els comportaments que s’associen a la masculinitat o la feminitat. 
 
‐  Adonar‐se  de  la  influència  dels mitjans  de  comunicació  (anuncis,  ràdio,  diaris,  Internet)  i 
pel∙lícules i moda a l’hora de formar‐nos les imatges diferenciades de l’home i de la dona units 
a  una  forma  de  comportar‐se, manera  de  vestir‐se,  pentinar‐se,  expressar‐se,  objectius    a 
assolir en la seva vida, i que no tenen una justificació sexual sinó que la societat les assumeix 
com a diferències de gènere. 
 
‐  Fomentar actituds  i  creences  igualitàries preguntant‐los directament què pensarien o  com 
actuarien si una noia o un noi tingués una actitud que socialment s’associa a l’altre sexe.  
 
‐Adonar‐se que cada un d’ells i elles formen part de la societat i que la poden canviar si actuen 
amb llibertat i accepten tot tipus de comportaments, actituds i maneres de fer sigui quin sigui 
el sexe de la persona, sempre i quan actuï respectuosament. 
 

METODOLOGIA I PROCEDIMENT A L’AULA  

Demanar  que  reflexionin  un minut  i  que  tot  seguit  per  grups  escriguin  4  trets,  adjectius  o 
activitats amb què es relaciona  la dona  i 4 amb què es relaciona  l’home. Després  farem una 
pluja d’idees sobre els rols que tenen  les dones  i els homes en  la societat on vivim (com són, 
què  fan, que  s’espera d’ells  i d’elles) a partir del què han parlat en  cada grup. Dividirem  la 
pissarra en dos parts, i escriurem  en cada part les idees sobre els rols que tingui cada gènere. 
 
Mentre  van dient  les  seves  idees  aniria  comentant  si  el què diuen  respon  a una diferència 
sexual o és només una diferència de gènere  i per  tant preguntaria què passaria si  fos  l’altre 
sexe el que actués així o fos així per fer‐los reflexionar en el que només són convencions de la 
societat  que  poden  canviar  si  caminem  junts  cap  a  una  societat  sense  discriminacions  de 
gènere.  
 
Per  fer  l’activitat més motivadora,  durant  el minut  previ  de  reflexió    podríem  projectar‐los 
fotografies de persones famoses o conegudes per ells, que surten a la televisió, a les revistes, o 
són notícia als mitjans de comunicació o als anuncis publicitaris d’alguns productes o marques, 
analitzant  en  què  ens  fixem  de  la  seva  imatge  o  quins  aspectes  es  posen  de  relleu  en  la 
informació que donen els mitjans de comunicació. 

MATERIALS NECESSARIS  

Pissarra i pantalla amb projector per passar‐los les diapositives. 

TEMPORALITZACIÓ  

Explicació de l’activitat: 5 minuts 

Reflexió amb projecció de diapositives: entre 1 i 3 minuts 
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Posada en comú per grups de 4 alumnes (2 nois i 2 noies): 10 minuts 

Pluja d’idees i conclusions en forma de debat: entre 30 i 40 minuts 

PREVISIÓ DE DATES PER LA IMPLEMENTACIÓ  

20 de març de 2013 

PREVISIÓ DE CONFLICTES PREVIS AL GRUP ON S’IMPLEMENTARÀ  

Podria ser que com els grups estaran formats per 2 nois i dues noies, la imatge que tenen les 
noies dels nois o al contrari no la vulguin expressar de la mateixa manera o no sigui la mateixa i 
no es posin d’acord en unes idees comuns de tot el grup d’estudiants. 

 

RESULTATS DE L’ACTIVITAT 2  IMPLEMENTADA  

Estereotips d’home i de dona en la societat actual  
 

- Temàtica/ques tractada/es (sobre quin/s bloc/s de contingut he treballat?) 
 
La temàtica tractada és sobre gènere i sexisme, en el bloc 1 
 
- Adequació als objectius (he fet el que pretenia?) 
 
He fet el que pretenia però he pensat que no era necessari passar-los diapositives 
d’imatges femenines ni masculines que trobem a la publicitat o en el món de la moda 
ja que ells i elles ja les coneixen prou bé i no volia posar-los massa fàcil l’activitat fent 
que pensessin més. 
 
S’han aconseguit del tot els objectius ja que han après la diferència entre gènere i 
sexe, s’han qüestionat els rols tradicionals de gènere demanant-los què passaria si 
allò que ells i elles han dit que corresponia a l’home ho fes una dona o al revés i han 
entès que si a ells i elles no els sorprèn i creuen i respecten que tothom, sigui de quin 
sexe sigui pugui actuar lliurement sense tenir en compte els rols tradicionals, ja hi ha 
una part de societat que ha canviat i és lliure i més oberta per aconseguir la igualtat.  
 
- Adequació a la metodologia i procediment a l’aula (he adequat el temps, el 
llenguatge, la comprensió, el seguiment i la motivació de l’activitat?) 
 
La metodologia era senzilla: havien d’entendre que havien de trobar adjectius, trets o 
activitats que es relacionen amb la imatge que tenien de la dona i de l’home. S’ha 
entès bé quan els he dit que com a referent pensessin en les imatges dels anuncis, per 
exemple. 
El llenguatge utilitzat ha estat fàcil. Les tres paraules que havien d’entendre molt bé 
han estat: sexe, gènere i estereotip i s’han entès. En el seguiment de l’activitat hi 
havien grups que volien posar idees diferents de les dones i dels homes: per exemple 
en un grup les noies deien que els homes eren més ganduls però els nois no hi 
estaven d’acord i en l’altre els nois deien que les dones eren presentades com símbols 
sexuals i les noies tampoc hi estaven d’acord. A l’hora de fer la pluja d’idees els nois 
van dir el que pensaven i les noies també. Estaven motivats no només per presentar la 

 
7 



     

seva imatge sinó també per criticar aquells aspectes de l’altre sexe que trobaven més 
evidents. Presento unes fotos de les idees que van sortir en la pluja d’idees: 
 
 
  

 
 
- Materials utilitzats (tant de suport a la dinàmica com de suport al contingut teòric) 
 
Els materials utilitzats van ser per un costat una fitxa en què per grups apuntaven els 
adjectius, trets o activitats que associen a l’home i a la dona i per l’altre la pissarra on 
es va fer la pluja d’idees i en un costat s’apuntaven els homes i a l’altre les dones. 
 
- Aparició de conflictes al grup on s’ha implementat (les temàtiques tractades han 
resultat difícils d’elaborar a nivell emocional per algun motiu? Hi ha hagut algun 
conflicte o situació difícil? Com s’ha gestionat?) 
 
Com ja he comentat en un grup les noies deien que els homes eren més ganduls però 
els nois no hi estaven d’acord i en l’altre els nois deien que les dones eren 
presentades com símbols sexuals i les noies tampoc hi estaven d’acord. A l’hora de fer 
la pluja d’idees els nois van dir el que pensaven i les noies també. Vaig trobar 
interessant deixar opinar per separat als nois i a les noies ja que el que està 
socialment acceptat com un fet justificable ells i elles ho vivien com el que és: una 
crítica. Els homes no estan tan acostumats a col·laborar en les tasques domèstiques i 
per tant les noies troben que és perquè són més ganduls, quan en realitat és perquè 
socialment havia estat establert així en les societats més primitives. I que les dones 
hagin de resultar atractives sexualment com deien alguns nois era simplement perquè 
l’objectiu de la dona des de les societats més primitives era trobar una parella perquè 
la mantingués ja que ella es dedicaria a les tasques domèstiques i a la cura dels fills, i 
per això encara la imatge que apareix en els medis publicitaris és aquesta tan atractiva 
sexualment.   
 
- Dificultats de l’activitat i aspectes a millorar (valoració crítica). 
 
L’activitat no presenta dificultats però crec que si hagués de millorar algun aspecte ho 
faria agrupant per separat en aquesta activitat als nois i a les noies ja que podria 
resultar més espontani el què diguessin. Vaig notar que el fet que estiguessin en grups 
de dos nois i dues noies els frenava una mica a l’hora de parlar amb sinceritat del què 
pensaven realment ja que algunes idees es podien entendre com a crítiques per a 
l’alumnat de l’altre sexe. 
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- Valoració sobre el nivell d’interiorització de l’activitat a l’alumnat –indicador 
d’èxit (com sé que l’alumnat ha entès què volia transmetre? Com analitzo el grau 
d’interiorització? Hi ha hagut algun canvi actitudinal?) 

L’alumnat va entendre molt positivament tot el que es va dir en aquesta sessió i va 
comprendre que hi havia aspectes relacionats amb la imatge i el comportament de 
l’home i de la dona que no eren justificables com que només els pertanyessin a ells o a 
elles i que excepte tot allò a què fa referència el sexe, (com per exemple: parir, tenir la 
veu més greu, ser físicament més fort o més alt, tenir més pèl al cos) les actituds, 
maneres de fer i pensar poden pertànyer indistintament als dos sexes i ha estat i és la 
societat la que ho manté així i fins que nosaltres diem prou i actuem en llibertat no 
podrem sortir d’aquestes discriminacions per gènere per viure en una societat més 
igualitària i justa per igual amb els homes i les dones.  

Quan els preguntava què pensarien que els homes ploressin o no amaguessin els 
sentiments, molts d’ells van confessar que havien plorat i que no els feia res que els 
altres els veiessin. En quan al tema de que els homes eren protectors, alguna alumna 
va contestar que no era necessari perquè les dones ja es sabien protegir. En quan a la 
sensibilitat també els va semblar a alguns que ells també podien ser molt sensibles 
encara que la societat ho associava amb el fet de ser gay. Però vam concluir en que 
era erroni relacionar-ho i a més, un home o dona si és homosexual no passa res, no 
és pas menys home o menys dona. És només una altra opció sexual. 

- Altres observacions 

Una cosa que em va cridar molt l’atenció és que en el tema esportiu jo vaig dir-los que 
si no hi havia més dones famoses i que guanyessin més medalles era perquè no 
estaven encara en igualtat d’oportunitats amb els homes, potser no hi havia tantes 
dones becades com homes o potser si poguessin competir el millor tenista del món 
amb la millor tenista, el resultat femení podia ser millor que el masculí.   

L’alumnat està format per esportistes d’elit i crec que coneixen bé el tema i en qüasi 
tots els esports em van respondre que els homes tenien sempre millors resultats que 
les dones perquè els homes tenien més força. Ho van afirmar tant els i les gimnastes 
com les tenistes de taula, els i les waterpolistes, i els i les taekondistes. Les gimnastes 
van dir que quan es tracta de competicions en edat infantil o juvenil poden ser millors 
les noies però quan són adults els nois que fan gimnàstica artística arriben a ser molt 
millors que les noies per un tema de força.  

Amb aquesta resposta conjunta dels i de les alumnes vaig arribar a la conclusió que 
depenent del tipus d’activitat l’home o la dona pot arribar a cotes més altes per raó de 
certs trets físics del seu sexe però en d’altres que són només intel·lectuals, no. 

 


