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RESUM 

L’escola Pereanton de Granollers és un centre públic que compta amb un projecte educatiu, 

anomenat “Música per a créixer”, en el qual la música és l’eix vertebrador dels diferents 

aprenentatges. Actualment, un dels propòsits de l’equip directiu és fer valdre la resta de 

disciplines artístiques. En base a aquest objectiu, han decidit concretar l’actuació en l’àrea de 

dansa, a través de la coordinació entre les mestres generalistes i l’especialista d’aquesta 

disciplina.  

Per tal de donar resposta a la petició, aquest Treball de Fi de Grau, emmarcat en la modalitat de 

l’Aprenentatge Servei, observa la manera d’introduir la dansa i el moviment a l’aula, prenent 

com a mostratge dues mestres tutores de la comunitat de grans de l’escola. A aquestes docents, 

se’ls fa un acompanyament per tal que vegin resoltes les seves dificultats amb la dansa i poder-

los oferir estratègies i activitats. A més, es crea un banc amb recursos de moviment i dansa per 

a compartir amb tota la comunitat educativa.  

Conceptes clau: dansa, moviment, expressió, educació artística, transversalitat, formació, aula 

ordinària, tutor/a, Aprenentatge Servei. 

 

RESUMEN 

La escuela Pereanton de Granollers es un centro público que cuenta con un proyecto educativo, 

llamado “Música per a créixer”, en el cual la música es el eje vertebrador de los distintos 

aprendizajes. En la actualidad, uno de los propósitos del equipo directivo es poner en valor el 

resto de las disciplinas artísticas. Teniendo en cuenta el objetivo, han decidido concretar la 

actuación en el área de la danza, a través de la coordinación entre maestras generalistas y la 

especialista de esta disciplina. 

Para responder a la petición, este Trabajo de Fin de Grado, recogido en la modalidad de 

Aprendizaje Servicio, observa la manera de introducir la danza y el movimiento en el aula, 

tomando como muestra dos tutoras de la comunidad de mayores de la escuela. A estas 

docentes, se les hace un acompañamiento para resolver sus dificultades en relación con la danza 

y poder ofrecerles estrategias y actividades. Además, se crea un banco con recursos de 

movimiento y danza para compartir con toda la comunidad educativa. 

Conceptos clave: danza, movimiento, expresión, educación artística, transversalidad, formación, 

aula ordinaria, tutor/a, Aprendizaje Servicio. 



ABSTRACT 

The school Pereanton in Granollers is a public centre that has got an educative project, called 

“Música per a créixer”, in which the music is the vertebral axis of the different learnings. 

Currently, the leadership team has the aim of placing value on the other artistic disciplines. So, 

it has been considered the need to specify the performance around dance through the 

coordination between generalist teachers and the specialist in this discipline. 

In order to respond to the request, this Bachelor’s Degree Final Project, framed in Service 

Learning modality, observes the way of introducing dance and movement in the classroom. To 

do so, it has been taken the sample of two tutors of the school’s senior community. These 

teachers are provided with personal support to solve their dance difficulties and offer them 

strategies and activities. In addition, a document with movement and dance resources has been 

created, and it has been shared with the entire educational community. 

Key words: dance, movement, expression, artistic education, transversality, training, ordinary 

classroom, tutor, Service Learning. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present Treball de Fi de Grau té la finalitat d’analitzar com el tutor o tutora de grup pot 

introduir la dansa dins l’aula ordinària, de manera transversal, per tal de contribuir al 

desenvolupament dels nens i nenes.  

Aquest treball està realitzat amb modalitat Aprenentatge Servei, a partir de la qual es realitza 

un servei a la comunitat. És per això que la temàtica ha sorgit fruit d’una necessitat real de 

l’Escola Pereanton de Granollers. 

L’Escola Pereanton és una centre de complexitat C1 d’una sola línia situat al cor de la ciutat de 

Granollers que, des del curs 2005-2006, compta amb un projecte educatiu en el qual la música 

és l’eix vertebrador dels diferents aprenentatges, anomenat “Música per a créixer”. Es basa en 

la intensificació gradual dels ensenyaments musicals de l’alumnat i l’increment de les hores 

lectives dedicades a la música, a través de classes de llenguatge musical, cant coral, instrument, 

formacions instrumentals i dansa. L’objectiu del projecte és fomentar la sensibilització i millorar 

els resultats acadèmics, així com la cohesió social i el desenvolupament personal. 

Actualment, el centre educatiu Pereanton busca promoure no només la música, sinó les altres 

arts (arts plàstiques, dansa, teatre i poesia) a l’escola per assegurar un òptim rendiment 

acadèmic dels infants. Així queda reflectit a l’actuació 2.1.3., de l’estratègia 2.1., del segon 

objectiu del Pla de Direcció del centre (2021): 

“OE2. Estimular l’educació artística com a motor d’aprenentatge, d’identitat i 

articuladora del temps de vida a l’escola. 

Estratègia 2.1. Ús de l’art com a eina de millora de l’acció educativa. 

Actuació 2.1.3. Potenciar processos d’aprenentatge incorporant diferents eines, d’art i 

disseny, en l’elaboració d’elements d’ús quotidià (agenda, cartells, entrades, obsequis, 

decoracions...).” (pàgina 13) 

Contemplant aquest objectiu, després d’una trobada amb la directora i el cap d’estudis del 

centre, es va valorar la necessitat de concretar l’actuació en l’àrea de la dansa, a través de 

promocionar la coordinació entre mestres generalistes i l’especialista de dansa de l’Escola 

Pereanton.  

 
1 Dels 200 infants matriculats, un 21,63% són de nacionalitat estrangera i el 24% presenta necessitats 
educatives específiques i/o situacions socioeconòmiques especialment desfavorides, segons el Pla de 
Direcció de l’Escola Pereanton (pàgina 9). 
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El moviment és un altre mitjà d’expressió i comunicació, diferent a la parla. El cos és el seu 

instrument de comunicació i permet manifestar-se, conèixer el món i rebre i emetre gran 

quantitat d’informació (Pol, 1998). Des que els homínids van aparèixer, el moviment ha estat 

considerat la primera forma de comunicació entre els individus, fins i tot abans de la paraula, ja 

que un infant, abans de parlar, es mou, gesticula... intenta fer-se entendre amb el seu cos. 

Si parlem de la dansa com una disciplina artística veiem que aquesta, igual que l’art en general, 

té una funció educativa que contribueix al desenvolupament i benestar individual i social 

d’aquells qui ho practiquen (Calderón, 2020). Per tant, cal veure com es pot canviar la concepció 

que la dansa només la pot impartir l’especialista d’educació física o de música, i oferir eines a 

tota la comunitat de docents per introduir aquesta a l’aula ordinària.  

Dins d’aquest marc contextual, aquest treball pretén veure quin ús es pot fer de la dansa dins 

l’aula per part dels o les mestres tutors/es de grup. S’observarà com alguns docents de l’Escola 

Pereanton que van assistir al curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” 

impartit per l’especialista de l’escola, fan dansa a l’aula. Posteriorment, es valoraran les seves 

necessitats i se’ls demanarà que expressin les seves inquietuds per així oferir-los un ventall de 

recursos per garantir un ús lògic del moviment i la dansa dins l’aula. Els recursos oferts i els 

efectes que la dansa provoca en els infants quedaran recollits en aquest treball. Els objectius es 

concreten més endavant, al marc metodològic, al punt 3.1. Objectius i etapes de recerca. 

 

2. MARC TEÒRIC 

2.1. La dansa a l’escola 

2.1.1. La presència de la dansa al Currículum 

L’ensenyament de la dansa sempre ha estat lligat a la música i l’art dramàtic. La presència i 

importància de la dansa en els diversos àmbits socials i culturals és un fet constatat al llarg de 

tota la història (Vicente et al., 2010). Tanmateix, no va ser fins als segles XIX i XX, amb la ballarina 

estatunidenca i creadora de la dansa moderna Isadora Duncan; el compositor suís Jaques-

Dalcroze; el coreògraf i teòric alemany Laban; i el ballarí i creador de la Dansa lliure de París, 

Malkovsky; que es va dissenyar una metodologia enfocada a l’ensenyament del moviment a 

infants com a part indispensable en la formació integral dels nens i nenes (Cañabete et al., 2016). 

En el nostre context, a la legislació dels anys seixanta la dansa apareixia de manera difusa, en 

classes de gimnàstica i esport. No va ser fins a la promulgació de la Llei Orgànica 1/1990 del 3 
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d’octubre, impulsada per la LOGSE, que hi va haver un avanç en la dansa a l’escola (García, 2002), 

ja que va ser contemplada com a ensenyament bàsic curricular que contribuïa al 

desenvolupament harmònic i integral de la persona en l’Educació Primària. D’aquesta manera, 

al Real Decret 1006/1991, la dansa aparegué com a contingut del llenguatge corporal dins la 

Música, que formava part de l’àrea d’Educació Artística, i com a contingut d’expressió i 

comunicació a l’àrea de l’Educació Física. 

A partir de la LOE-LOMCE (Real Decret 126/2014) fins al dia d’avui, al Currículum (Departament 

d’Ensenyament, 2017) s’estableix l’àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa; 

dins l’àmbit artístic. Es vetlla per treballar l’expressió i comunicació corporal de manera estètica 

i creativa, per mitjà de la dansa des de l’àmbit artístic i l’àrea de l’educació física, ja que es 

reconeix que la dansa ajuda a l’alumnat a conèixer les possibilitats corporals, respectar-se i 

respectar als altres i compartir una experiència corporal per mitjà dels sentits i enriquida amb 

música. 

Així doncs, dins l’àmbit d’educació física, la dansa és present en una de les quatre dimensions 

que el conformen: “Dimensió expressió i comunicació corporal”. Pel que fa a l’àrea de música i 

dansa, es treballen els següents continguts: “El moviment del cos i les seves possibilitats. 

Adequació al so i a l’espai”; i Interpretació, improvisació i comunicació amb el cos de manera 

col·lectiva o individual. Aquests continguts estan graduats, en augment de complexitat segons 

les etapes. 

Al Currículum també s’indiquen la quantitat d’hores lectives destinades a cadascuna de les àrees 

de coneixement al llarg de tota l’Educació Primària. De les 4.725 hores destinades al 

desenvolupament d’aquestes, l’àmbit de l’educació física compta amb 385 hores, i 525 hores 

són per tot l’àmbit artístic, tant per la part de visual i plàstica, com per música i dansa.  

2.1.2. Realitat actual de la dansa a l’escola 

Tot i que la dansa és present a la normativa educativa de l’etapa de l’Educació Primària des de 

fa més de trenta anys, una sèrie de factors dificulten que el llenguatge artístic pugui ser 

experimentat i practicat per tot l’alumnat (Gómez, 2020). Els nombrosos estereotips i les 

connotacions negatives associades a la dansa, inclús arribant a ser prohibida per algunes 

religions, així com la consideració d’aquesta activitat com quelcom adequat únicament per a 

persones del gènere femení, van fer que en un principi fos susceptible d’incloure’s en la formació 

de l’alumnat i es mantingués en un segon pla (Vicente et al., 2010).  
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Actualment, però, segueix sense haver-hi un reconeixement de la dansa com a matèria 

d’aprenentatge. La presència d’aquesta al Currículum continua essent escassa i, a falta d’un 

currículum específic de dansa, és un contingut que es troba fragmentat en dues àrees. A més, 

tampoc hi ha prou espais adequats, mitjans i material bibliogràfic, la qual cosa suposa un 

desconeixement de les aportacions de la dansa al desenvolupament integral de la persona i el 

fet que continuï sent considerada una activitat per a nenes. Aquesta ignorància és deguda a una 

manca de formació i qualificació per part del professorat (Vicente et al., 2010). 

Segons la Unesco (2006), existeixen dues grans estratègies per aconseguir una educació artística 

que sigui eficaç i en la qual es tingui en consideració la dansa. La primera d’elles és l’establiment 

de relacions de col·laboració creatives a tots els nivells entre administracions educatives, centres 

educatius, docents i organitzacions artístiques, amb l’establiment d’uns objectius pedagògics 

comuns. La segona és l’accés del professorat al material i formació permanent d’aquest àmbit, 

començant per introduir-lo com a matèria a la formació inicial dels futurs mestres. Només així 

es podrà garantir que els docents puguin fer ús de l’enfocament de les arts en l’educació, de 

manera integrada, facilitar l’aprenentatge de certes competències i alleujar la sobrecàrrega 

curricular d’alguns centres educatius. 

2.2. Projectes referents de dansa a l’escola 

Hi ha professionals de la dansa que han impulsat projectes de dansa a les escoles, per tal de fer 

participar l’alumnat en un procés artístic creatiu. Per posar un exemple, el projecte Dansa Ara 

és un gran esdeveniment de dansa contemporània adreçat a alumnat de cicle inicial de les 

escoles de Barcelona, impulsat per l’ajuntament de la mateixa ciutat. Es pretén promocionar 

l’aprenentatge d’habilitats rítmiques i artístiques en una jornada de dansa en la qual els infants 

són protagonistes d’un gran espectacle de dansa contemporània al Palau Sant Jordi. 

A Esparreguera, des del Departament de Dansa de l’Escola Municipal de Música i Dansa, s’ha 

impulsat el projecte CreaDansa, que pretén apropar la dansa als nens i nenes d’Educació 

Primària amb una sessió setmanal d’una hora d’aquesta disciplina. Això s’ha realitzat amb el 

suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ha creat el programa 

AraArt amb la finalitat de fomentar i fer valdre els projectes artístics per promoure l’equitat i la 

qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de 

l’alumnat. 

Explora i CreaCiència (Bassachs et al., 2018) és una proposta de promoció de la ciència a través 

del moviment a l’aula de primària. Es basa a posar a l’alumne al centre del procés 

d’aprenentatge-ensenyament, fent que aquest sigui integral, continu i dinàmic. El projecte 
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activa les competències de les àrees de matemàtiques, de coneixement de medi natural, social 

i cultural, d’educació física i d’educació artística. Es busca que els nens i nenes explorin com crear 

amb paraules i com crear amb el cos, amb tota mena de materials, mitjans i eines científiques, 

de manera individual o col·lectiva, amb diverses representacions artístiques. 

El projecte Tirabuixó vol establir la connexió entre cos i ment, enfortint la consciència corporal 

per millorar el benestar de les persones a través de taules d’estiraments de 7 minuts, amb 

músiques adaptades a les propostes. Són adequades per realitzar amb l’alumnat previ a 

començar a aprendre, per preparar la ment. 

A part d’aquests projectes puntuals, hi ha tres escoles que han inclòs la dansa dins el seu projecte 

curricular són l’Escola Mil·lenari de Cardedeu, l’Escola Camins de Les Franqueses i l’Escola 

Bàrkeno de Barcelona. La primera destaca per haver creat l’àrea de dansa, que la fa aparèixer a 

matèria curricular impartida per un especialista des de P3 fins a 6è de primària. Així a educació 

infantil es fa ballet clàssic, a cicle inicial es treballen l’expressió corporal i dansa catalana, a cicle 

mitjà la dansa d’arreu del món i a cicle superior la dansa moderna i contemporània. Per altra 

banda, l’Escola Camins compta amb especialistes de dansa i assignació horària setmanal per 

aquesta disciplina, ja que concreten el Currículum potenciant les arts en general i ofereixen 

formació en l’àmbit artístic al professorat. Per últim, l’Escola Bàrkeno ha inserit la dansa i el 

moviment artístic com a eix transversal dins les competències a través del Projecte Tàndem que 

permet crear espais amplis i sensibles, on el llenguatge de la dansa i les arts del moviment són 

vehicle de l’aprenentatge a les diverses matèries i una forma de descoberta i vivència. Per 

assegurar la sostenibilitat del projecte es fa formació específica al professorat i s’elabora 

material didàctic, s’organitzen “masterclasses” per alumnat i activitats de l’escola al Mercat de 

les Flors.  

En aquest sentit, l’Escola Pereanton, des de l’any 2005 amb el nou projecte educatiu el qual 

atribueix a la música el paper d’eix vertebrador dels diferents aprenentatges, compta amb una 

sessió setmanal de dansa amb tot el grup classe. Així doncs, des d’Educació Infantil i tota la 

Primària, els nens i nenes aprenen dansa contemporània amb una professional externa, la 

Carmen Nájera. 

Per últim, a escala nacional i internacional també hi ha impulsats alguns projectes de dansa, com 

són “Gorputzaldiak” al País Basc o “Five Days to Dance”. El primer és un projecte pedagògic que 

neix del treball interdisciplinari entre educació i dansa per proporcionar noves eines per 

desenvolupar cada projecte curricular a través del moviment, i així promoure aprenentatges 

mitjançant l’experiència i interacció entre les persones. El segon projecte consisteix en una 
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parella de ballarins que arriba un matí a una aula d’institut i els obliga a canviar els seus rols per 

ballar plegats, igualar-se i comunicar-se. La dansa suposa un llenguatge comú amb el qual poden 

expressar-se. 

2.3. La dansa com a recurs educatiu 

2.3.1. El valor educatiu de la dansa 

La dansa és una via d’expressió, coneixement, relació i pensament que, basant-se en els 

components del temps, l’espai, acció i creativitat promou la interacció i descobriment del món 

extern i intern i dels altres a través del propi cos. El moviment és, doncs, un mitjà natural 

d’aprenentatge que permet complir diversos objectius (Gorputzaldiak, 2017). 

La dansa és també el moviment lliure i joc, com a vehicle d’expressió. Aquest permet que tothom 

es mostri tal com és, sent quelcom integrador i universal. S’utilitza el cos i el seu moviment com 

a mitjà d’aprenentatge que potencia una pedagogia de l’èxit, des de la qual la noció de fracàs 

escolar no es troba justificada i cal assegurar a tot l’alumnat les condicions d’aprenentatge 

apropiades per a un domini general (Gómez, 1984). El model és adequat per entendre i atendre 

la diversitat dels alumnes en el seu desenvolupament motriu, afectiu, cognitiu i social. 

A més, en ser un llenguatge artístic facilita el desenvolupament integral de la persona. Es 

produeix un desenvolupament cognitiu amb l’aprenentatge de diferents llenguatges de manera 

integradora. També es desenvolupa el vessant afectiva-emocional, de comunicació i de relació 

amb un sentiment de pertinença comunitari. A més, es posen en pràctica els vessants artístics, 

físics i intel·lectuals. Tot això fa que la dansa sigui considerada una eina per a desplegar els 

quatre pilars de l’educació (Delors, 1996): aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i 

aprendre a conviure.  

Amb la dansa es creen espais favorables que suposen una millora en la motivació dels i les 

alumnes envers l’aprenentatge i això fa que augmenti la seva capacitat cognitiva, fet que permet 

integrar i entendre els conceptes nous i relacionar-los (Cañabate et al., 2016). Així es 

desenvolupen noves estratègies d’aprenentatge i s’afavoreix l’adquisició de les competències 

bàsiques i capacitats claus del Currículum. 

2.3.2. El desenvolupament de competències a través de la dansa 

Des del punt de vista físic (Vicente et al., 2010), la dansa compensa el sedentarisme propi de 

l’estil de vida actual. Gràcies a ella es duu a terme un exercici corporal global, lliure d’elements 

competitius i plaent. Per tant, la dansa ajuda al desenvolupament motor, l’adquisició d’hàbits 
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saludables i la correcta realització d’habilitats i destreses motrius bàsiques com la coordinació, 

el coneixement i control corporal, i les habilitats perceptiva-motores. 

Si es té en compte l’àmbit intel·lectual, el moviment estimula l’activitat de la ment i, en 

conseqüència, el fet de fer dansa permet incrementar l’aprenentatge. A més, ballar és una 

activitat que es fa en grup, per la qual cosa aquesta contribueix al procés de socialització i 

d’interrelació. La dansa té, doncs, un gran potencial com a manera cooperativa d’aprenentatge. 

Això fomenta la participació activa de tots els nens i nenes, la mirada inclusiva de les diferències 

i la cohesió de grup (Vicente et al., 2010). 

Per últim, la dansa és un mitjà d’expressió personal de caràcter temporal, que proporciona una 

satisfacció temporal, en poder alliberar tensions. Es possibilita usar el moviment i la dansa com 

a mitjà per a materialitzar idees, sentiments, experiències i representacions de la vida reals o 

imaginàries. Així es desenvolupa la capacitat de creació i espontaneïtat del moviment (Vicente 

et al., 2010). 

2.4. La dansa dins l’aula en relació amb altres matèries 

La dansa pot ser incorporada a l’escola a través de les tutores dins l’aula, de manera transversal 

amb altres matèries, gràcies a la seva contribució en l’aprenentatge. Cal tenir en compte 

(Pedrero, 2013), però, que s’ha d’adaptar als diversos ritmes de treball i característiques 

personals de l’alumnat, que el o la mestra ha d’actuar com a guia facilitador de l’aprenentatge 

de la dansa i que s’ha de combinar dansa individual i col·lectiva, vetllant per afavorir la implicació 

de l’alumnat i el continu desenvolupament de la inquietud per l’observació, cerca activa, 

investigació, organització i autonomia en la dansa. 

Si parlem dels exercicis que es poden dur a terme (Cravath, 2011), en relació amb l’àmbit de la 

llengua, escriure un poema i després crear una dansa, la qual interpretar mentre es llegeix la 

creació en seria un exemple. Una altra idea seria crear un ball a partir d’alguna escena o 

personatge d’un conte o novel·la. Fins i tot, es podrien assignar moviments a cada part del 

discurs (nom, verb, adjectiu...) i crear “oracions” de moviment. 

Si es volen treballar les matemàtiques (Branstetter, 2017), es poden sumar i restar moviments 

en una seqüència de ball. També es pot aprendre la propietat commutativa de la suma, fent que 

cada número sigui una posició de ball congelada. Les formes bidimensionals i tridimensionals es 

poden mostrar amb el cos, i les fraccions podrien ser explicades amb la divisió dels ritmes de la 

música. A més, es pot proposar als nens i nenes crear danses amb figures geomètriques, per 

després transferir els moviments al paper. 
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Quant al medi social (Cravath, 2011), compartir i aprendre danses populars de diverses cultures 

del món podria ser el punt de partida per a la introducció d’aquestes. Addicionalment, la creació 

d’una dansa en relació amb un esdeveniment de la història serviria per a conèixer-lo. Fins i tot, 

observar i reproduir exemples de com la gent ballava i es comunicava mitjançant la dansa al llarg 

de la història pot fer que els infants descobreixin personalment com vivien les persones i quines 

relacions socials s’establien entre elles. 

Finalment, de l’àrea de medi natural (Cravath, 2011) seria una bona idea identificar com els cinc 

sentits afecten la dansa ballant amb els ulls tancats o amb les orelles cobertes. El sistema solar 

és susceptible de ser après reproduint els moviments dels planetes. L’exploració del moviment 

de les parts del cos serveix per conèixer aquestes, així com per aprendre els ossos i músculs que 

les conformen. A més, la dansa podria servir com a activitat introductòria per a una unitat de 

màquines simples. Per últim, es pot explorar la matèria, investigant els canvis químics i físics, 

fent ús del contrast com a premissa per a dissenyar una coreografia que ho il·lustri. 

 

3. METODOLOGIA 

La metodologia escollida per a realitzar la investigació d’aquest estudi és la metodologia 

qualitativa. Aquesta es caracteritza per un major contacte entre investigador i subjecte, i una 

observació en el context concret (Ugalde i Balbastre, 2013). 

3.1.  Objectius i etapes de recerca 

Objectiu general: Detectar les necessitats i proporcionar els recursos necessaris per a facilitar la 

introducció de la dansa dins l’aula ordinària per part de la tutora de grup. 

La recerca es divideix en tres etapes, cadascuna de les quals presenta objectius específics, 

detallats a continuació: 

- 1a etapa: Anàlisi del curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” i 

elaboració d’un tríptic amb la informació recollida.  

Objectiu específic: Observar i analitzar la informació obtinguda al curs “Dansa per a 

docents, la dansa com a mitjà d’expressió” per a obtenir recursos i idees clau per a la 

introducció de la dansa a l’aula. 

- 2a etapa: Observacions i anàlisi de l’ús de la dansa per part de les tutores a les seves 

aules, que conduirà al grup de discussió. 
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Objectiu específic: Identificar el punt de partida de les mestres participants a l’estudi i 

les seves necessitats. 

- 3a etapa: Oferir recursos a les mestres en funció de les seves necessitats. Observacions 

a l’aula de l’aplicació dels materials i anàlisi posterior per extreure conclusions. 

Objectiu específic: Facilitar la incorporació de la dansa dins l‘aula ordinària, oferint 

recursos i valorant les necessitats de les mestres. 

3.2. Mostra 

L’estudi es durà a terme a un centre educatiu concret, l’Escola Pereanton de Granollers. Per tenir 

una mostra significativa, es farà l’observació a les dues mestres participants en el curs “Dansa 

per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió”, dirigit a professorat de cicle superior. 

Concretament, l’anàlisi es farà amb la mestra de 4t de Primària (AB), i la mestra de 5è de primària 

(AL), ambdues de la comunitat de grans de l’escola. L’AB fa dos anys que és docent al centre i, 

tot i no tenir cap experiència prèvia amb la dansa més enllà d’algun curs de formació puntual, 

compta amb l’avantatge de disposar de coneixements de piano a un nivell avançat i aquest 

instrument a l’aula. Per altra banda, aquest és el 4t any de l’AL a l’Escola Pereanton. Ella té 

experiència amb el flamenc, disciplina de la dansa que balla, però no ha fet més cursos de 

formació de dansa per a docents. 

La formació “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” és a càrrec de la Carmen 

Nájera, especialista de dansa a l’escola des de 2005. Titulada en dansa contemporània a l’Institut 

de Teatre i amb un postgrau en educació i moviment, porta fent classes de dansa a nens i nenes 

des dels divuit anys. Té l’objectiu que la dansa, entesa com a un moviment i no com al concepte 

de coreografia, sigui una matèria més als centres educatius. 

Posterior a l’observació del contingut del curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà 

d’expressió” i de l’actitud que mostrin les mestres participants, es crearà un grup de discussió 

format pel cap d’estudis del centre Pereanton, l’especialista en dansa i l’autora d’aquest estudi. 

Es programarà una reunió amb el grup i les tutores participants de l’estudi per, un cop observada 

i compresa la situació actual de la dansa dins la seva aula, poder valorar les necessitats i 

dificultats que troben a l’hora d’incorporar moviment a classe i oferir-los recursos i estratègies 

concretes. A partir d’aquí, es faran diverses observacions “in situ” per poder acompanyar a les 

mestres tutores en el procés d’introducció de la dansa dins l’aula. 
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3.3. Recollida de dades 

ETAPA DE 

RECERCA 

OBJECTIU DE RECERCA TÈCNICA DE 

RECOLLIDA DE 

DADES 

INSTRUMENT 

DE RECOLLIDA 

DE DADES 

1a etapa: 

anàlisi del 

curs i tríptic. 

Observar i analitzar la informació 

obtinguda al curs “Dansa per a docents, la 

dansa com a mitjà d’expressió” per a 

obtenir recursos i idees clau per a la 

introducció de la dansa a l’aula. 

 

Observació 

participant 

Gravació 

audiovisual 

Diari de camp 

2a etapa: 

observació i 

anàlisi previ. 

Identificar el punt de partida de les 

mestres participants a l’estudi i les seves 

necessitats. 

 

Observació no 

participant 

Gravació 

audiovisual 

Graella 

d’observació 

Entrevista 

individual 

exploratòria 

Guió de 

l’entrevista 

Formulari 

general 

exploratori 

Google Forms 

3a etapa: 

oferir 

recursos i 

valorar. 

Facilitar la incorporació de la dansa dins 

l‘aula ordinària, oferint recursos i valorant 

les necessitats de les mestres. 

Grup de 

discussió 

Guió del grup 

de discussió 

Diari de camp 

 

Observació no 

participant 

Gravació 

audiovisual 

Graella 

d’observació 

Entrevista 

individual de 

seguiment 

Guió de 

l’entrevista 

 

3.3.1. Tècniques de recollida de dades 

La recollida de dades de l’estudi s’iniciarà assistint i gravant el curs “Dansa per a docents, la 

dansa com a mitjà d’expressió” per a mestres de cicle superior.  

Es continuarà amb l’observació i gravació de les classes impartides per les tutores participants 

en la investigació, i una entrevista semiestructurada a cadascuna. Es diferenciaran dues etapes, 

la primera prèvia a la reunió de les dues tutores amb el grup de discussió i la segona posterior a 

aquesta i en la qual, havent valorat les necessitats i dificultats de les tutores, se’ls anirà 

proporcionant els recursos necessaris i pertinents. També s’obtindran dades de la visió de la 

dansa per part de la comunitat docent de l’escola a partir d’un Google Forms que es compartirà 

amb tots els i les mestres del claustre dins la primera fase d’observació. 
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Un altre punt clau en la recollida de dades serà la reunió de les tutores amb el grup de discussió, 

així com les entrevistes informals periòdiques per valorar l’evolució de les necessitats i dificultats 

i la utilitat dels recursos proposats. 

3.3.2. Instruments de recollida de dades 

- Gravació: El curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” serà gravat, 

així com les sessions impartides per les tutores observades, tant les fetes abans de 

l’anàlisi de les necessitats com les posteriors. 

- Graella d’observació2: Eina utilitzada per anotar què es percep a les classes de les tutores 

durant les observacions prèvies a l’anàlisi de les seves necessitats. La graella ha estat 

construïda a partir del sistema d’observació de la comunicació no verbal emprat per 

Castañer (2009). S’han definit quatre categories per poder veure la gesticulació i 

moviment dins l’aula de la mestra, així com l’ús que fa de la dansa. L’última d’elles és la 

disposició del mobiliari de la classe. A banda d’observar què passa, també s’ha deixat 

espai per concretar quan i per què ocorre. 

Un cop realitzades les primeres observacions, hi ha hagut la necessitat de modificar la 

graella d’observació per tal d’ajustar-se a les sessions de dansa construïdes per part de 

les mestres.3 S’han definit uns nous ítems a observar, motivats per la planificació que 

hauria de tenir una sessió de dansa i, per tant, s’ha valorat com ha estat la benvinguda 

o presentació, la descripció de les activitats, el desenvolupament de la sessió i el 

tancament final.  

- Guió entrevista semiestructurada amb les tutores4: Anotació de les respostes ofertes 

per les mestres tutores. 

- Google Forms5: Eina que s’usarà per a comprovar la visió de la dansa al centre, a caire 

general, per part dels i les mestres tutors/es. 

- Diari de camp: Durant tot el procés es durà a terme un diari de camp on s’anotaran tots 

els aspectes rellevants. 

3.4. Procediment d’anàlisi de dades 

Les dades obtingudes a partir de l’anàlisi del vídeo del curs “Dansa per a docents, la dansa com 

a mitjà d’expressió” han estat extretes a través d’una transcripció natural de la gravació, 

 
2 Vegeu la primera versió de la graella d’observació a l’Annex 1, pàgina 28. 
3 Vegeu la graella d’observació definitiva a l’Annex 2, pàgina 31. 
4 Vegeu el guió de l’entrevista a l’Annex 3, pàgina 33. 
5 https://forms.gle/T9Wx4zvASd4KLVL26  

https://forms.gle/T9Wx4zvASd4KLVL26
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seleccionant aquella informació més rellevant. A més, s’ha completat l’evidència amb el diari de 

camp realitzat durant les jornades del curs. 

Un cop feta la depuració de les dades, s’han creat set categories en les quals agrupar la 

informació obtinguda: el punt de partida de les mestres participants a l’estudi, les dificultats de 

la introducció de la dansa a l’escola, la preparació necessària per al mestre/a, consells per al 

mestre/a a l’hora de fer dansa, la planificació d’una classe amb dansa, exercicis de dansa per a 

fer amb els infants i els avantatges de la dansa. Tot aquest coneixement s’ha recollit en un tríptic 

per a oferir els recursos a les mestres tutores de l’escola. 

Les sessions de dansa de les mestres han estat observades a través de la graella d’observació 

construïda i, també, se n’ha fet una gravació, únicament com a suport en el cas que algun dels 

aspectes de la taula quedés incomplet i fos necessari tornar a veure què va passar. A partir de 

les anotacions de la taula i amb l’entrevista semiestructurada feta a les tutores després, s’ha 

categoritzat la informació en: exercicis realitzats per les mestres, actitud de les tutores, 

necessitats detectades i punts forts de la proposta.  

De manera continuada s’han anat realitzant entrevistes informals amb les mestres tutores 

participants per a poder comprovar quines noves necessitats els anaven sorgint i oferir-los eines 

per a resoldre-les. A més, ha estat també a través d’aquest contacte permanent que s’ha pogut 

fer un seguiment dels exercicis que han anat realitzant a l’aula. 

 

4. RESULTATS 

4.1. Resultats de la formació “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” 

De la transcripció6 de la formació “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” s’han 

obtingut uns resultats7, que han estat recollits en un tríptic que es facilitarà a les mestres tutores 

de l’Escola Pereanton. 

Al tríptic, es facilita la informació en relació a les categories: realitat de la dansa a l’escola, 

avantatges de la dansa a l’escola, preparació de dansa per al mestre/a, model de planificació, 

exercicis de dansa per a infants i consells per a la classe de dansa. La difusió d’aquesta eina ha 

de servir per a conscienciar al personal docent de la importància de la dansa a l’aula i orientar-

los en la introducció d’aquesta des del seu rol de tutor/a. 

 
6 Vegeu la transcripció de la formació a l’Annex 4, pàgina 34. 
7 Vegeu els resultats a l’Annex 5, pàgina 63. 
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4.2. Observació inicial de les tutores 

A partir de les anotacions a la graella8 en relació a l’observació de la sessió i amb l’anàlisi de les 

respostes obtingudes de l’entrevista9 semiestructurada feta a les tutores després, s’ha 

categoritzat la informació recollida en: exercicis realitzats per les mestres, actitud de les tutores, 

necessitats detectades i punts forts de la proposta. 

Ambdues mestres coincideixen en el fet d’haver posat en pràctica prèviament a aquesta 

observació algun dels recursos obtinguts en la formació de la Carmen Nájera, de manera 

puntual, amb una valoració positiva. Les sessions observades, però, han estat diferents entre 

l’una i l’altra tutora. L’AB ha proposat, en tornar de l’esbarjo, una activitat de relaxació a terra. 

Per a ambientar la classe, ha apagat els llums i ha tocat ella mateixa en directe música calmada 

amb el piano. En acabat, ha conduït una reflexió en la qual ha introduït el concepte dels angles 

matemàtics amb les línies creades pel cos. En canvi, l’AL ha fet una rebuda a l’escola en rotllana, 

a través de la qual els infants han expressat corporalment emocions i s’han transmès energia. 

Tot seguit, se’ls ha demanat, per grups, que representin el mecanisme d’una de les màquines 

simples que han estat treballant a l’aula. 

L’actitud d’ambdues mestres tampoc ha estat igual. Per una banda, l’AB, en trobar-se 

acompanyant l’activitat amb el piano, ha fet que mantingués la mirada activa i incorporés les 

propostes dels infants, però s’abstingués de ballar. Per altra banda, l’AL ha estat immersa en tot 

moment en els exercicis, participant i ballant amb els nens i nenes, i fent-los propostes de millora 

o suggeriments en el moment de creació en grup. 

Quant a les necessitats detectades, a totes dues mestres els faria falta fer més cursos de dansa 

per a poder ampliar els seus coneixements dels exercicis de moviment. Particularment, l’AB ha 

trobat la dificultat de tenir massa cadires i taules distribuïdes per l’aula que redueixen l’espai 

per ballar i fan més feixuga la preparació per a fer aquest tipus d’activitats. 

Per últim, tot i haver estat dues propostes completament diferents, totes dues seguien una  

estructura coherent, segons el model de planificació d’una classe de dansa proporcionat per la 

Carmen Nájera. D’escreix, s’han acomplert els seus objectius principals de cada sessió: relaxació 

o preparació per a l’estudi i recordatori d’allò après prèviament. L’experiència d’incloure la 

dansa dins l’aula és valorada positivament per les dues tutores com a quelcom beneficiós per 

als nens i nenes. 

 
8 Vegeu la graella de cada mestra als apartats 4.2.1. i 4.2.2.. 
9 Vegeu l’entrevista realitzada a cada tutora a l’Annex 6, pàgina 73. 
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4.2.1.    Graella observacions AB 

 COM PER QUÈ EFECTE CLASSE/ALUMNAT 

BENVINGUDA / PRESENTACIÓ 

Presenta la proposta de 

manera atractiva 

Proposa expressar els sentiments i després poder 

relaxar-se. 

Per descarregar tensions després del pati.  

Crea un clima favorable de 

treball 

Apaga les llums i tanca la porta.  Per a crear un ambient de relaxació.  

Disposa d’espai per a dur-la a 

terme 

Té les taules disposades en forma de L i compta amb 

espai al mig de l’aula. Tanmateix, té una taula 

rodona al centre i les cadires pel mig a l’inici. 

  

DESCRIPCIÓ  

Petita explicació de l’activitat Durant l’activitat es van donant petites consignes 

d’allò que cal anar fent. 

Per poder guiar què anar fent i ajudar a la 

relaxació. 

 

Exemplificació de l’activitat No cal. Activitat oberta que no cal mostrar com fer-la.  

Aprofita les propostes dels 

nens i nenes 

Inicia la dinàmica aprofitant una vivència d’una 

alumna que mostra els seus sentiments. 

Incorpora al principi la mostra amb el cos de 

sentiments per tal de fer protagonista a 

l’infant que estava explicant l’experiència. 

Tots els nens i nenes mostren 

empatia amb els sentiments de 

l’alumna. 

DESENVOLUPAMENT 

Atorga llibertat d’expressió als 

infants  

Sí, els proposa fer moviments lliures i seguint la 

música. 

Les petites consignes són obertes, del tipus: 

“ens estirem a terra i comencem a moure’ns 

amb la música” o “pugem a la verticalitat 

lentament”. 
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Participació activa a la 

proposta 

La mestra no participa dins la dinàmica, però es 

troba fent observació activa. 

Està enfeinada fent l’acompanyament musical 

amb el piano i donant consignes als infants. 

 

Ús de recursos sonors Música en piano en directe. Permet poder adequar la música a allò que 

està succeint. 

En canviar la mestra la música 

(tempo, caràcter i tonalitat), els 

moviments de l’alumnat eren 

diferents. 

Ús de recursos materials No. No eren necessaris. Igualment, com les cadires 

estan al mig proposa incorporar-les en la 

dansa. 

Alguns infants incorporen, a 

més, taules a la dansa. 

Observació activa de tot el 

grup 

Sí, des d’una posició distant, no dins la dinàmica.   

Interdisciplinarietat de la 

proposta 

Al final, es connecta el moviment amb els angles en 

matemàtiques. 

En futures sessions treballaran els angles, i es 

proposa poder-los experimentar amb el cos. 

Es mostren engrescats amb la 

proposta. 

TANCAMENT 

Cercle de tancament Es fa un cercle de tancament amb l’alumnat. Perquè els nens i nenes expressin què han 

sentit. 

 

Compleció de l’objectiu 

proposat 

Sí, els infants es troben més relaxats. Ho verbalitzen al cercle de tancament. Relaxació. 
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4.2.2.    Graella observacions AL  

 COM PER QUÈ EFECTE CLASSE/ALUMNAT 

BENVINGUDA / PRESENTACIÓ 

Presenta la proposta de 

manera atractiva 

Demana als nens i nenes que seguin en cercle, 

mentre llegeix un llibre. A l’acabar, proposa fer 

una ronda d’expressar emocions amb el cos. 

Cada matí comencen amb una dinàmica 

semblant, però verbalitzant les emocions. 

A alguns nens i nenes els costa 

saber com expressar l’emoció 

amb moviment. 

Crea un clima favorable de 

treball 

Fa protagonista a tots els nens i nenes, i 

aconsegueix que tots i totes s’observin. 

Va posant exemples positius de com s’espera 

que es comportin els infants. 

Prenen els exemples positius 

dels companys/es i els imiten. 

Disposa d’espai per a dur-la a 

terme 

Té les taules en forma de L i es crea un gran espai 

al centre de l’aula, que és la més gran de l’escola. 

  

DESCRIPCIÓ  

Petita explicació de l’activitat Sí, per tal que els nens i nenes sàpiguen què 

s’espera d’ells. 

  

Exemplificació de l’activitat No cal. L’alumnat amb l’explicació ja ha entès què cal 

fer. L’exemple forma part sempre de l’activitat. 

 

Aprofita les propostes dels 

nens i nenes 

Dona feedback als infants, els escolta, i incorpora 

allò que proposen amb un sentit. 

  

DESENVOLUPAMENT 

Atorga llibertat d’expressió als 

infants  

Sí, poden fer moviments lliures. Quan veu que 

quelcom no acaba de funcionar, fa una proposta 

de moviment. 

Així s’assegura que tots els nens i nenes 

participen. 
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Participació activa a la 

proposta 

Es troba fent les activitats amb l’alumnat. Tot i que 

ella no forma part dels grups que simulen les 

màquines simples, després fa un exemple de 

màquina composta amb moviment. 

Així els nens i nenes veuen a la mestra en un rol 

al qual no estan acostumats/des. 

Veuen a la mestra com una més 

dins l’aula i elogien el fet que 

balli amb ells i elles. 

Ús de recursos sonors No. A la seva proposta no li cal ambientació sonora. 

Hi ha més moviment que dansa. 

 

Ús de recursos materials Sí, coixins i altres materials que els nens i nenes 

vulguin incorporar. 

Els coixins permeten fer el cercle inicial i es 

poden incorporar en la simulació de màquines 

simples. 

 

Observació activa de tot el 

grup 

Sí, constantment ofereix feedback als infants. Així poden incorporar les propostes de millora.  

Interdisciplinarietat de la 

proposta 

Treball de màquines simples i introducció de les 

màquines compostes. 

Repàs de conceptes teòrics de les màquines 

simples i vivència del funcionament amb el cos. 

 

TANCAMENT 

Cercle de tancament No. No hi ha hagut prou temps. Tanmateix, no era 

necessari, ja que el tancament s’ha fet amb 

l’observació de les propostes dels companys/es. 

 

Compleció de l’objectiu 

proposat 

Sí.  Benvinguda a l’escola i despertar del cos, i repàs 

de conceptes de les màquines simples. 
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4.3. Graella de dansa compartida 

Posterior a la reunió amb les mestres tutores participants, l’especialista de dansa del centre i el 

cap d’estudis, i a partir de les respostes obtingudes d’un Google Forms10 omplert pels docents 

per comprovar la realitat de la dansa a l’Escola Pereanton, s’ha detectat la necessitat de 

compartir exercicis de dansa i moviment amb tota la comunitat educativa a través d’un espai 

virtual comú.  

És per això que s’ha començat a crear una graella11 amb possibles activitats susceptibles de ser 

realitzades a l’aula. Aquest document ha de ser útil per als i les mestres dels diversos nivells de 

l’escola. Està pensat perquè a partir de les primeres propostes d’exercicis, el personal docent de 

l’escola afegeixi aquells recursos que fa a l’aula, per poder mostrar-los en xarxa i que tothom els 

pugui fer seus a la seva aula. 

En aquesta graella hi ha rutines de rotllana, jocs i dinàmiques de moviment per fer a l’aula. Per 

a cada exercici s’indica el seu nom, es fa una breu descripció de l’activitat, es diu el material i 

fonts sonores necessàries, s’apunta l’edat dels infants i el moment del dia en el qual es 

recomanaria fer-ho i, per últim, es fa saber per què seria adequat. A més, els exercicis es troben 

marcats amb un color, que correspon al cicle al qual estan destinats, per a fer-ho més visual i 

ràpid de cercar. 

La graella ha estat creada amb exercicis cercats per internet, i d’altres extrets del curs “Dansa 

per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” per a mestres de cicle superior (9-12 anys) de 

la Carmen Nájera i, abans de ser compartida amb les tutores i la comunitat, ha estat validada 

per l’experta en dansa del centre educatiu. 

4.4. Observacions posteriors 

En el període de temps posterior a les observacions inicials, ambdues tutores participants a 

l’estudi han continuat fent exercicis de dansa a la seva aula. A través d’una graella d’observació12 

i entrevista semiestructurada13, s’han extret els següents resultats. 

Tant l’una com l’altra han realitzat activitats de relaxació i consciència corporal en els moments 

claus que ho han considerat necessari per a millorar el rendiment i atenció del seu alumnat. Per 

 
10 Vegeu les preguntes i respostes del Google Forms a l’Annex 7, pàgina 75. 
11 Vegeu la graella a l’Annex 8, pàgina 78. 
12 Vegeu les graelles d’observacions posteriors a l’Annex 9, pàgina 90. 
13 Vegeu les respostes de l’entrevista a l’Annex 10, pàgina 96. 
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la seva banda, l’AB ha estat treballant el concepte dels angles a matemàtiques amb moviment, 

a través de les línies formades amb els braços. Per últim, a la seva aula també s’ha dut a terme 

un projecte de moviment i pintura, a través del qual els nens i nenes han explorat les possibilitats 

de moviment i expressió corporal transitant per diferents llenguatges artístics, connectant amb 

la pròpia essència i l’escolta de grup. Per l’altra banda, l’AL ha aprofundit en el mecanisme de 

les màquines simples amb l’exploració corporal. 

En relació a les necessitats de les mestres per a poder fer dansa a classe, el mobiliari de l’aula de 

l’AB va ser canviat per taules plegables amb rodes, fàcils de moure i poder apartar, per així gaudir 

de més espai. A més, se’ls ha proporcionat un banc de recursos amb activitats, compartit amb 

tota la comunitat educativa, amb idees per fer dansa a l’aula en el qual estan disposades a 

participar activament i consideren d’utilitat. Tanmateix, ambdues reconeixen que els cal més 

formació per seguir aprenent a escoltar el propi cos i poder vivenciar altres exercicis per portar 

als infants. A part, el temps és un dels factors que els juga en contra. 

Per últim, però, s’han adonat de la importància de la dansa, la qual consideren un fil més per 

anar teixint i integrant aprenentatges. Aquesta, segons el seu parer, treballa aspectes motrius 

molt importants per al desenvolupament motor i cognitiu. Alhora, la dansa afavoreix el 

desenvolupament i creixement personal i intel·lectual dels infants, tot potenciant el moviment, 

creativitat, experimentació, escolta d’un mateix i dels altres, despertar de les emocions... 

aspectes fonamentals per a un aprenentatge significatiu. 

 

5. CONCLUSIONS 

Des d’una visió àmplia dels resultats, s’ha determinat que és possible introduir la dansa o 

moviment a l’aula ordinària a través de les mestres tutores. Si bé és veritat que cal un treball 

previ per part dels i les docents en aquest àmbit per tal d’adquirir coneixements i recursos, s’ha 

contemplat que hi ha una motivació del claustre de l’Escola Pereanton per a la formació, ja que 

molts d’ells i elles van assistir a algun dels cursos de dansa per a docents impartits per la Carmen 

Nájera.  

Referint-nos a la introducció de la dansa a l’aula per part de les tutores participants en l’estudi, 

ambdues mestres han reconegut l’experiència com a positiva, argumentant que han pogut veure 

els beneficis de la dansa en els nens i nenes, compartint la visió de Cañabete et al. (2016). També, 

han trobat un sentit a l’ús de la dansa a l’aula, integrant-la amb altres matèries i usant-la amb 

un propòsit clar. Totes dues, doncs, comparteixen el pensament que la dansa i el moviment 
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tenen la propietat de poder ajudar als infants a memoritzar conceptes teòrics i preparar-los per 

a una bona predisposició a l’estudi. 

Tot i la valoració positiva, la manca de formació en dansa de les mestres ha estat el principal 

obstacle detectat per part seva, com apunta també Vicente et al. (2010). Per a cobrir aquesta 

carència, s’ha dissenyat un banc de recursos amb exercicis de moviment i rotllana perquè tot el 

claustre de l’Escola Pereanton pugui fer-ne ús, afavorint així la col·laboració docent com a la 

primera de les estratègies d’implementació de la dansa segons la Unesco (2006). Aquest recull 

d’activitats ha de suposar una eina bàsica per a poder ampliar els horitzons de la dansa dins 

l’aula i perquè els i les mestres comptin amb idees per a nous exercicis. L’objectiu d’aquesta 

recopilació és que acabi convertint-se en quelcom útil per a tota la comunitat educativa, 

esdevenint un document viu a través del qual els i les docents poder compartir en xarxa tots 

aquells recursos de dansa que posen en pràctica a l’aula i els funcionen. Per assegurar-se del 

bon funcionament del material i que les propostes siguin de qualitat, caldria fer un seguiment 

de la seva utilitat i contingut periòdicament per part de l’equip directiu del centre i l’experta en 

dansa.  

Nogensmenys, també seria profitós poder comptar amb unes hores de classes de dansa per a 

docents al mes, impartides per la persona externa que fa dansa als infants de l’Escola Pereanton, 

o apuntar al claustre a altres cursos formatius, i així ampliar els coneixements. Aquestes 

insuficients nocions de dansa, generalitzades a molts docents, són fruit de la poca dansa apresa 

durant la formació inicial dels mestres. Tal com assegurava una de les mestres participants en el 

treball, a la universitat no es promouen assignatures de dansa per a docents. Per a poder 

entendre els beneficis que tenen el moviment i la dansa per als infants, i comptar amb recursos 

per a dur a terme activitats d’aquesta disciplina artística, caldria rebre classes de dansa durant 

la carrera universitària. D’acord amb la Unesco (2006), la formació permanent seria la segona 

de les dues grans estratègies perquè tota la comunitat de mestres faci dansa a l’aula, i cal 

començar a dur-la a terme des de la facultat de Ciències de l’Educació. 

L’altra adversitat que les dues tutores participants han coincidit a destacar és la dificultat de la 

gestió del temps d’aula, que complica poder dur a terme activitats elaborades de dansa. Per 

aquest motiu, és essencial que la dansa no estigui aïllada de la resta de matèries, sinó que sigui 

quelcom transversal que permeti tant preparar als infants per a una millor predisposició per a 

l’aprenentatge, com facilitar la integració i comprensió de conceptes i processos teòrics. Es 

proposa que la dansa no sigui vista com un contingut a part, sinó que s’utilitzi de manera 

interdisciplinària i tingui un propòsit clar. Així mateix, seria adequat alleugerar la pressió horària 
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dels mestres i permetre’ls una gestió flexible i autònoma de l’aula en la qual poder incloure la 

dansa. 

5.1. Limitacions i reflexions finals 

Un cop acabat el treball, puc afirmar que la limitació més gran d’aquest és el fet de no poder 

investigar com es produiria la introducció de la dansa per part de mestres tutores d’una altra 

escola, la línia metodològica de la qual no girés entorn la música, i on els nens i nenes no 

estiguessin tan acostumats a ballar com els infants de l’Escola Pereanton. El fet que fer dansa 

sigui quelcom rutinari per a ells i elles ha facilitat que aquesta entri a classe amb normalitat, 

però potser altres alumnes tindrien una reacció diferent. Si es compartís el banc de recursos 

creat amb uns altres perfils d’escoles i alumnes, en un futur es podria comprovar l’efectivitat de 

la incorporació de la dansa a l’aula des de la tutoria amb una visió més àmplia dels resultats.  

Una altra possible línia d’investigació futura, que jo vaig desestimar, seria l’impacte de la 

incorporació de la dansa en el rendiment dels infants. En aquest treball no està inclosa per la 

dificultat de recollir evidències i extreure’n resultats. Per a poder saber si es produeixen 

beneficis en el rendiment dels nens i nenes, caldria observar-los abans de les classes de dansa i 

després d’aquestes, fixant uns ítems que permetin extreure unes conclusions fiables.  

En últim lloc, centrant-me en l’experiència pròpia d’elaborar el Treball de Fi de Grau, aquest 

m’ha permès comprovar la importància de la coordinació entre les diverses persones de la 

comunitat educativa i la falta de temps que existeix tant per a la comunicació com per a la 

realització d’activitats dins l’aula. També, he pogut desenvolupar la meva capacitat per 

expressar-me de manera clara i he intentat incloure les opinions dels altres en les diferents 

trobades amb mestres i equip directiu. He tingut l’oportunitat d’evidenciar com la bona gestió 

d’aula i temps, el treball en xarxa i l’assertivitat són aspectes fonamentals per a una bona mestra.   

Animo a les actuals i properes generacions de docents a fer cursos per a ampliar els seus 

coneixements en dansa i a incorporar-la a l’aula, perquè el moviment estimula l’activitat de la 

ment i  incrementa l’aprenentatge (Vicente et al., 2010). 
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7. ANNEXOS 

7.1. Annex 1: Graella d’observació 

 QUÈ QUAN PER QUÈ EFECTE CLASSE/ALUMNAT 

GESTICULACIÓ1 

Batuta2     

Pictogràfics / Cinetogràfics     

Emblemes     

Gestos reguladors     

TRANSICIONS 

Fixa de bipedestació     

Fixa en posició asseguda     

En locomoció     

En suport     

ORIENTACIÓ 

Davant el grup      

Darrere el grup     

Entre el grup     

 
1 Castañer, M (2009). Sistema d’observació per a l’optimització de la comunicació paraverbal del docent (SOCOP). Temps d’Educació, 36. [p. 231-246]. Universitat de 
Barcelona. 
2 Per a més informació, vegeu pàgina 21. 



MESTRA:                                                                              CURS:                                HORA:                                    MATÈRIA: 

29 
 

A la dreta     

A l’esquerra     

DANSA 

La mestra balla  

 

   

Demana als infants que 

ballin 

 

 

 

   

Infants i mestra ballen  

 

   

El resultat d’una activitat es 

pot mostrar amb dansa 

 

 

 

   

La mestra presenta una 

activitat amb dansa 

 

 

 

   

MOBILIARI 

Mou el mobiliari     

Taules i cadires     

Porta nou mobiliari     
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Graella d’observació del mestre/a 

Gesticulació:  

- Batuta: S’acompanya el discurs amb gests no necessaris i poc definits 

- Pictogràfics o cinetogràfics: Els gests exemplifiquen el discurs, l’acompanyen. 

- Emblemes: Els gests tenen significació pròpia, no cal discurs verbal. 

- Gestos reguladors: Els gests serveixen per regular les intervencions. 

Ubicació del docent: 

- Perifèrica: Ubicació als extrems o laterals. 

- Central: Ubicació al mig. 

Transicions: 

- Fixa de bipedestació: El/la docent està dret/a sense moure’s. 

- Fixa en posició asseguda: La posició és sedent. 

- En locomoció: El/la docent es desplaça d’un lloc a un altre. 

- En suport: El/la docent recolza el cos o una part d’aquest en un objecte o estructura de 

l’aula, o en una altra persona. 
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7.2. Annex 2: Graella d’observació definitiva 

 COM PER QUÈ EFECTE CLASSE/ALUMNAT 

BENVINGUDA / PRESENTACIÓ1 

Presenta la proposta de 

manera atractiva 

  
 

Crea un clima favorable de 

treball 

  
 

Disposa d’espai per a dur-la 

a terme 

 
  

DESCRIPCIÓ  

Petita explicació de 

l’activitat 

  
 

Exemplificació de l’activitat 
  

 

Aprofita les propostes dels 

nens i nenes 

   

DESENVOLUPAMENT 

Atorga llibertat d’expressió 

als infants  

  
 

 
1 Categories creades a partir del model de planificació d’una classe de dansa, de Carmen Nájera. 
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Participació activa a la 

proposta 

  
 

Ús de recursos sonors 
   

Ús de recursos materials 
   

Observació activa de tot el 

grup 

 
  

Interdisciplinarietat de la 

proposta 

   

TANCAMENT 

Cercle de tancament 
  

 

Compleció de l’objectiu 

proposat 
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7.3. Annex 2: Guió de l’entrevista 

Quants anys fa que et dediques a la docència en aquesta escola? 

 

Quina és la teva experiència amb la dansa? 

 

Has fet cursos de formació en dansa? 

 

Has intentat aplicar quelcom après al curs de la Carmen?  

En cas afirmatiu: 

- Què has fet? Quines activitats has plantejat? 

- Has fet exercicis per a la teva preparació del cos? O només per als infants?  

- Com t’està anant?  

- Quines dificultats trobes? Què necessitaries per a resoldre-les?  

- Quins recursos necessitaries per poder fer la dansa més present a la teva aula? 

- En quines àrees et resulta més fàcil incorporar la dansa? 

- Veus beneficis en el rendiment i desenvolupament dels nens i nenes?  

En cas negatiu:  

- Per què no has pogut aplicar allò après?  

- Quines dificultats o barreres trobes? 

- Què necessitaries per a poder-ho aplicar? 

 

Consideres que el curs de la Carme et va oferir prou formació o en necessites més? Em podries 

concretar què necessitaries exactament? 
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           7.4. Annex 4: Transcripció curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” 

El curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” per a mestres de cicle superior 

(9-12 anys), va tenir lloc el cap de setmana dels dies 11 i 12 de desembre, en modalitat presencial 

a l’Escola Pereanton, amb una durada total de 16 hores. La formació anava destinada a mestres 

de música i moviment, i altres docents d’especialitats no artístiques. La finalitat d’aquesta era 

oferir eines a aquest professorat per poder preparar el propi cos abans de fer classes, així com 

tenir recursos per a programar classes de dansa i/o moviment des de la tutoria o l’especialitat 

de música o educació física. També, servia per apreciar els avantatges de la introducció de la 

dansa a l’aula.  

La persona responsable del curs és la Carmen Nájera, ballarina i coreògrafa de l’Institut del 

Teatre, especialitzada en dansa contemporània i amb un postgrau en moviment i educació. Fa 

classes de dansa a l’Escola Pereanton de Granollers des de l’any 2005, quan es va iniciar el 

projecte “Música per a créixer”, el qual atorga singularitat a l’escola i que situa a la música com 

a eix vertebrador de la resta d’aprenentatges. 

Mestres de l’escola que assisteixen al curs: AB (4t de Primària) i AL (5è de Primària). 

AB: al principi es mostra escèptica i li costa entrar a la dinàmica de l’aula i treballar amb 

els altres docents. Posició del cos cap a dins, tancada. Sembla distant i, fins i tot, a 

vegades perduda, però poc a poc va trobant el seu moviment i la seva manera 

d’expressar amb el cos. Ha fet alguna classe de dansa amb els nens i nenes de la seva 

tutoria. 

AL: operada de l’esquena. Ha iniciat un projecte de dansa a la seva aula per tal d’acollir 

a un infant que és rebutjat pels altres i, alhora, oferir-li un mitjà d’expressió que no té 

amb les paraules, com és el moviment pel terra. El projecte és transdisciplinar amb 

dansa i pintura, ja que experimenten diverses maneres de pintar amb pintura un mural 

que es troba al terra, mentre ballen. Només ha anat a classes de dansa 1 o 2 vegades. 
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DIA 1 

Els i les mestres de música haurien d’entrar a l’aula ordinària i fer coses de música a 

l’aula. Alhora, els tutors/es, han de treballar conjuntament amb els i les especialistes 

de música, per fer equip tots els i les docents, ajuntar-se i treballar per l’alumnat. Tot 

el professorat és igual d’important per educar, tothom suma i tots i totes treballen per 

uns i unes alumnes. És necessari canviar la mirada actual per poder donar la 

importància que es mereix a l’art en general perquè té un gran potencial. 
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1- Preparació per el mestre o la mestra / Predisposició a ballar. Eines per als i les 

mestres. 

- Amb una pilota de tennis sota la planta d’un peu, deixar el propi pes a sobre 

d’aquesta i començar a fer micromoviments sobre la pilota. S’ha d’anar passant 

per cada punt de la planta del peu i anar-s’hi aturant. Un cop acabat, deixar els 

dos peus al terra, tancar els ulls i sentir la diferència. S’ha de sentir l’obertura 

de la punta del peu i notar que el peu està en equilibri en relació amb tot el 

terra. Canvi de peu i repetició del procés per sentir les dues plantes del peu 

obertes i com trepitgem el terra. La planta dels peus ha d’anar cap avall i la part 

més alta del cap s’ha de dirigir cap amunt. Al treballar el cos es treballa amb 

forces oposades i les direccions. 
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Cal prendre’s temps, el temps és molt important. No es pot anar ràpid perquè si un va 

de pressa els nens i nenes també ho aniran, perquè són un reflex del mestre/a. Quan 

algú diu que l’alumnat està molt nerviós, primer ha de mirar com està ell/a. Abans 

d’entrar a l’escola el professorat ha de fer un treball previ, predisposar-se a sentir i a 

obrir el cos i la ment. Són més importants els i les alumnes que el departament i la feina 

de despatx. 

C
o

n
sells p

er al m
estre/a 

- Per parelles, una pilota, treball de la columna. Un de la parella es posa en corba 

i l’altre passa la pilota fent pressió i petits cercles a ritme lent des del còccix fins 

a les cervicals, pujant per la columna. La persona que rep ha de dir si li cal més 

o menys pressió. En arribar a dalt, deixar la pilota i rascar l’esquena cap avall, 

passant els dits cada vegada més suau. Agafar del cap per projectar cap amunt. 

Canvi de rol. 

Aquest exercici es pot fer a la paret o al terra, i així no hi ha necessitat de tenir 

una altra persona que t’ho faci.  

També es podria passar la pilota pels omòplats, la part alta de l’esquena... i així 

despertar i escalfar totes les zones. 

- Percussió amb les mans a l’esquena de la parella, als braços, a les cames per 

fora, pujar cap amunt, a la panxa, les cames per davant, els peus, la panxa, el 

pit, les costelles, les aixelles, el cap i la cara... Llavors acariciar tot el cos cap 

avall tant per davant com pel darrere. Cops amb un dit al cap de la parella, com 

si fos una gota, que cada vegada va a menys. La posició del cos és important, 

les cames han d’estar en paral·lel. Canvi de rol. Abraçada amb el company o 

companya. 
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- Caminar per l’espai, travessant-lo lliurement, amb els braços relaxats. Transito 

per l’espai, mirada a l’infinit, mai miro el terra per obrir la mirada. Ens aturem 

amb la primera persona que ens trobem i mirem els ulls de l’altre. Repetim el 

procés uns quants cops. 

P
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aració
 

Això és el primer que cal fer a l’aula, mirar als i les alumnes realment, no fer-ho veure. C
o
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- Amb una persona de més o menys la mateixa alçada, posar-se esquena contra 

esquena i respirar de manera conjunta, tenint molt present la columna. Cal 

deixar realment el pes i escoltar la respiració de la parella. 

- Caminar enrere travessant l’espai i, al trobar una persona, lliscar per l’esquena 

de l’altre i marxar.  

Utilitzar el braç per connectar amb els i les altres i evitar no xocar. Aquests petits detalls 

són en els quals cal incidir més amb els nens i nenes per provocar que ho facin bé. 

- Caminar ràpidament endavant o endarrere per l’espai, anar combinant. 

Visualitzar un fil entre dues persones i tallar-lo, sense tocar a ningú. Deixar 

passar als i les altres, però també passar un mateix, prendre la decisió i 

travessar l’espai. 

- Caminar per l’espai endavant i endarrere. Els canvis de direcció venen marcats 

per la Carmen. Agafar un espai i, amb les cames en paral·lel deixar caure el cap 

fins a arribar a la gatzoneta (pes als peus, s’han de poder treure les mans i estar 

en equilibri), caminar amb les mans fins a trobar quatre punts de recolzament 

(mans i genolls), però amb els peus disponibles per pujar a fer un triangle 

(empènyer el terra i portar els talons al terra i la còccix amunt). Des d’aquí 

caminar amb les mans fins els peus, doblegar els genolls i anar construint la 

columna poc a poc fins a col·locar el cap.  

- Exercici anterior de desconstruir i construir la columna, caminant per l’espai i 

deixant 8 temps per arribar a cada posició. Al cap d’una estona, es deixen 4 

temps per posició i, posteriorment, 2 temps. Cal recordar que, en utilitzar les 

mans, realment cal obrir les mans i connectar amb el terra. 

- En parelles, un es posa en un costat de la sala i l’altre a l’altre cantó. S’ha de 

caminar alhora, i trobar-se al centre on s’abracen i senten la connexió. Un de la 

parella, sempre el mateix, rellisca i cau al terra. Qui ha caigut marxa rodolant al 

lloc d’origen i l’altre ho fa caminant. Això es repeteix diverses vegades. 
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Cada parella pot tenir el seu tempo diferent i sortir quan senti que ha de sortir, 

anar tots alhora és avorrit. Cada vegada es fa l’exercici més a poc a poc. 

- Per parelles, esquena amb esquena, es baixa al terra i es respira. Un de la 

parella mana i mou l’esquena cap un costat, cap a l’altre, s’estira... el que 

necessiti, i l’altre el segueix. Canvi de rol.  

Llavors, un de la parella s’estira panxa amunt i l’altre ho fa sobre la cintura (el 

motor) del que es troba el terra, perpendicularment, mirant al sostre i amb els 

braços estirats. El que es troba a sota rodola en la direcció dels braços de l’altre 

i el de dalt passa per tot el seu centre. Tornen a seure esquena amb esquena, 

connexió de columnes, i es fa canvi de rols per rodolar. 

- Amb la parella, agafar els braços i estirar l’esquena endavant. Fer contrapès, 

cadascun tira cap a la seva banda i així s’estira l’esquena. Del contrapès, 

flexionar les cames fins a la gatzoneta, còccix endarrere, estirar les cames i 

pujar amb l’esquena rodona. Repetir. 

Per estirar l’esquena també es pot deixar caure el pes sobre l’esquena de l’altre i que 

l’altre es tiri endavant, quedant un suspès a dalt. També es pot fer això per estirar el 

costat, deixant-se caure de costat sobre l’esquena de l’altre. 

- Caminar i, des de dalt, explorar com es pot baixar al terra en les quatre 

direccions (davant, enrere o els dos costats). Primer s’explora com caure 

endavant i cal ser conscients de la forma que deixa cadascú al terra, del dibuix. 

Cal aixecar-se amb els anclatges (o articulacions) i repetir el procés. La Carmen 

recorda que l’última part del cos que puja és el cap.  

Llavors buscar caigudes endarrere i, a continuació, de costat. 

Per baixar al terra, el còccix o el centre ha d’estar a prop dels talons. 

- Caminar i caure com es vulgui, però memoritzant la forma que es deixa al terra. 

En total, caldrà memoritzar 3 imatges, de 3 caigudes diferents, que formaran 

part de la pròpia frase de moviment. Tot seguit s’han de crear les transicions 

entre imatges, com passar d’una a l’altra. Aixecar-se, caminar i caure en la 

posició 1 i fer les transicions a les altres posicions. Repetir diverses vegades.  

Ho fa mig grup i l’altre mira, i viceversa. 

- Seure a terra en cercle amb una posició còmoda. Amb els ulls tancats i des de 

la respiració, construir la columna, fent que la respiració provoqui el moviment 

(aquesta dinàmica es pot fer amb tots els nens i nenes, a excepció dels 
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d’infantil). Respirar amb la columna a la vertical i fer petits ajustos si es 

necessita. El cap ha d’estar molt flexible i connectat. 

Les activitats exposades fins al moment són per als i les mestres, per treballar abans de 

classe i connectar. Al dia a dia, els i les docents lluiten amb una sèrie de coses que 

passen a l’aula i a l’escola, i com són els responsables s’han d’espavilar, però és 

important cuidar-se a un mateix. Aquestes eines són bàsiques per treballar-se cadascú 

i tenir bona predisposició davant els i les alumnes perquè tothom és humà, no una 

màquina. 

C
o
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2- Som nens/es de cicle superior. Activitats dirigides a infants. 

- Fregar les mans per començar a fer l’escalfament articular: canells, colzes, 

braços enrere i endavant, obrir tancar braços, braços a dalt i a baix, cap davant 

i darrere, cap cap a la dreta i cap a l’esquerra, espatlles endavant i endarrere. 

Entrellaçar dits i braços amunt, estirant i allargant. Poc a poc deixar anar. 

Cercles amb la pelvis. Un genoll davant, massatge i cercles, i canvi de cama. 

Cames juntes, doblegar sense aixecar els talons i estirar. Seure al terra i estirar 

les cames a poc a poc. Agafar les cames pel darrere i aixecar-les. Estirar 

l’esquena i les cames, i formar un angle de 90 graus. Fer la papallona amb les 

cames, obrir-les i anar al davant. Tancar les cames, passar davant i pujar amunt. 

Moure tot el cos per l’espai. 

- Parar a un lloc de l’espai i, amb els ulls tancats, escoltar la veu de la cançó 

Imagine, de John Lennon. Llavors fer 2 grups, un d’ells pintarà la veu en un 

mural de la paret amb un guix, i l’altre grup ballarà. Només es pot moure o 

pintar amb la veu, és a dir, quan canta el cantant. Canvi de rol. Quan s’està 

pintant, s’ha d’utilitzar tot el cos, no només el braç. 

- En parelles, es fan diagonals. Un de la parella balla una frase de 8 temps i es 

queda congelat fent una imatge. L’altre de la parella té 8 temps per anar com 

vulgui fins a copiar la imatge de l’estàtua. Llavors, qui ha imitat balla 8 temps i 

es congela en una posició i, el primer que s’ha mogut, copia la forma en els 

següents 8 temps. Aquest procés es repeteix fins a arribar al final de la classe. 

- De les parelles, un dels components és l’1 i l’altre és el 2. Tots els números 1 

ballen alhora i interaccionant, creant les seves històries, i els números 2 ho 

miren des de fora. 
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Quan la Carmen diu “stop”, qui estava ballant es congela i el número 2 va a 

substituir a la parella, adoptant la mateixa forma i el mateix espai dins el grup. 

És com una sèrie, per capítols, on cada vegada que se substitueix és un nou 

capítol i continua la història. 

- Rotllana de tancament. Tancar els ulls i pensar en el que cadascú ha transitat 

en aquella sessió mentre la Carmen fa un repàs d’allò que s’ha dut a terme. 

Intentar buscar una paraula o frase que defineixi què ha passat, com s’ha trobat 

o què ha sentit cadascú... un resum o síntesi de què d’allò viscut, qualsevol idea 

que aparegui al cervell del cor. 

Per provar de resumir la sessió i les sensacions viscudes, els adults a vegades busquen 

paraules massa ben posades, quan els nens i nenes no fan això. Ells i elles troben mots 

com “forats” o “túnels” si han passat per sota unes cames, coses menys elaborades.  
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3- Construïm una programació de dansa. 

BENVINGUDA – PRESENTACIÓ (temps 5 min) → “actuació”, atreure l’atenció 

És un encanteri, cal cridar-los l’atenció d’una manera atractiva. L’alumnat és el públic 

i cal entregar-se totalment davant d’ells i elles per poder incloure’ls dins la dinàmica 

i les activitats.  

Descripció/Observació (temps 5 min) 

Molt important la connexió de la mirada. El fet de ser o no ser, comporta una 

desconnexió o una connexió i això és clau. Depèn de nosaltres connectar amb el 

grup. 

Descriure o explicar depèn del grup i la dinàmica. Potser un grup necessita una petita 

explicació i demostració d’una activitat, però a un altre no li cal. 

Introducció/Motivació (temps 5 min)  

Sobre què anirà la sessió. 

Desenvolupament (temps 30 min) 

Recerca de la proposta, del que es pretén treballar.  

Deixar espai i intentar no intervindré, observar. 

Si es fa un exemple, recordar als nens i nenes que no l’han de copiar, que no han de 

fer el mateix que el o la docent, si no oblidar allò que han vist, per tal de no 

condicionar. I si es considera que no cal fer l’exemple, doncs no es fa, perquè sinó ja 

es dona un prototip, però nosaltres busquem que cada nen i nena sigui ell o ella 

mateix/a. Intentar que es mostrin com són. Donar el propi espai per poder ser lliure 

i ser un mateix o una mateixa. 
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Molt important l’observació, observar sempre. Quan el mestre o la mestra observa, 

aquest es troba fora del grup, però dins la dinàmica. S’ha de moure per l’espai o per la 

classe. El o la mestre/a que es mou fa que cada nen i nena se senti recolzat per ell o 

ella, si es troba a la distància no hi ha comunicació. Comunicar-se és un altre punt clau 

perquè tots els infants viatgen dins el mateix vaixell i han de pujar-hi tots, si cau un cal 

intentar recuperar-los. Perquè no caiguin se’ls ha de deixar el seu espai i que estiguin 

més lliures. 

 

Conclusió/Comiat (temps 10 min) 

Demanar als infants que facin un resum de la sessió amb una paraula o moviment. 

Preguntar: 

- Què ha passat? 

- Què heu viscut? 

- Què voleu dir? 

- ... 

No preguntar: Ets feliç? Estàs content?... perquè aquestes coses ja les veus. 

Al tancament és important escoltar el grup i aprendre d’ells i elles. 

 

El que es proposa depèn del grup, en funció de com sigui potser porta a fer unes 

dinàmiques o unes altres.  

Davant la programació s’ha de ser flexible. Si no es pot fer l’activitat programada a 

classe perquè ha passat alguna cosa, es canvia i no passa res. La qüestió és que 

l’alumnat estigui atès. Fer una proposta que no tingui res a veure amb com se senten 

als infants provocarà que aquests desconnectin i no escoltin perquè no va amb ells i 

elles. La motivació ha de ser-hi. Si als nens i nenes els és igual la classe, el o la mestra 

ho ha de donar tot, estimular-los molt i buscar propostes properes a ells i elles. Se’ls 

pot demanar, per exemple, que portin músiques que els agradin perquè, tot i que al o 

la docent no li entusiasmin aquests temes, el més important és que l’alumnat faci feina. 

Cal buscar propostes molt properes al grup i que sigui des d’ells. Escoltar al grup i deixar 

que ells i elles siguin els nostres mestres, i aprenguem dels infants, d’allò que ens diguin 

per poder fer-ho. 
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Per motivar als infants és primordial que el o la docent també ho estigui. Per això és 

important la preparació del o la mestra per a poder estar més disponible i 

predisposat/da a l’observació i a l’escolta. Així els i les mestres surten de dintre seu, 

flueixen, escolten, connecten i els nens i nenes fan feina. 

A vegades, hi ha infants que no participen, però no passa res amb això. Obligar a 

participar als nens i nenes és un error. Els infants són esponges i s’enteren de tot, i tot 

i que no participin i s’ho mirin, ho estan captant. 

Quan hi ha una acció que no toca, hi ha d’haver una conseqüència. Si un infant no vol 

participar a classe, se li diu que si hi vol ser ha de fer alguna cosa concreta, però si ha 

d’estar fent alguna cosa que no toca, faran una altra cosa. El que no es pot permetre és 

que hi hagi una persona distorsionant tota l’estona perquè la resta del grup hi va 

darrere, i això passa quan els límits no són clars i els infants van fent xiclet. 

La línia, límit o conseqüència ha d’estar clara, perquè sinó hi ha una bona de neu que 

cada vegada es va fent més gran i la mala actitud es contamina i contagia, i com més 

grans els nens i nenes pitjor. L’infant que té l’etiqueta que distorsiona, l’ha de mantenir, 

ha de continuar en el seu paper i complir les expectatives. 

La dansa, música o art, en deixar l’espai que un nen o nena agafi un instrument, es posi 

a moure o a pintar i sigui el que realment li surt, facilita que l’infant estigui connectat. 
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A 5è (classe de l’AL) s’ha fet un projecte aquest any amb un infant que té un conflicte a 

l’aula. És un infant que el seu llenguatge en moviment és el terra. Es van fer uns tallers 

de moviment i pintura on l’infant va tenir espai per poder-se expressar i treure en el 

seu llenguatge terrenal, perquè a través de la mirada aquest nen no pot mirar. Amb 

aquest projecte se li va oferir l’espai per poder ser. Si pot ser-hi dos minuts, millor que 

res. 
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La música no només és música, perquè també inclou la dansa. La música implica una 

pulsació, un ritme i un moviment. La dansa no s’ha de separar de la música, sinó que 

han d’anar integrades. La dansa inclou unes dinàmiques de joc, la dansa a l’escola és 

presentada com a joc, ja que no es busca la tècnica, sinó que tothom la pugui fer. La 

dansa de l’escola és la dansa creativa. 

La dansa no és per uns escollits, sinó que implica treball, té una sèrie de pautes, té una 

estructura i una partitura a seguir, es crea una dinàmica com en qualsevol altra 

assignatura. 
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4- 2 nens i nenes de 4t i 7 infants de 6è de l’escola venen a repetir la classe que hem 

fet els adults a 2a hora.  

- Caminen per l’espai, mans fora de les butxaques i sense mirar el terra. Separats 

per l’espai.  

- Escalfen el cos. Primer freguen les mans, mouen els canells, estiren els braços 

amunt i deixen anar a poc a poc. Espatlles endarrere i endavant. Braços 

endarrere i endavant. Obren braços i roten el cos. Braços amunt i deixar anar. 

Reboten amb el cos. Mouen la pelvis. Una cama davant i massatge al genoll, 

roten el genoll cap a fora i cap endins, i canvi de cama. Dobleguen les cames 

fins la gatzoneta i estiren amunt. Baixen sense aixecar els talons. Seuen al terra 

i estiren l’esquena amb els braços amunt. Estiren les cames endavant i van a 

tocar els peus amb els braços. Passant per quatre grapes, fan el triangle, 

caminen amb les mans fins als peus i pugen a la vertical.  

- Es desplacen per l’espai movent el cos (articulacions). Desfan el moviment i 

caminen per l’espai. 

- 2 grups organitzats per la Carmen, a l’atzar. Sona la cançó Imagine de John 

Lennon i, els nens i nenes sense moure’s, l’escolten i parlen amb la Carmen 

sobre el missatge de la lletra de la cançó. Llavors, un dels grups ha de ballar la 

veu i l’altre, pinta la veu en un mural enorme a la paret. És a dir, quan John 

Lennon canta es poden moure i pintar i si no, no.  

Poden pintar amb tot el cos, però a la paret. Els que ballen, es mouen per 

l’espai, però no poden obviar als altres, sinó que han d’interaccionar. La 

Carmen recorda que han de ser curosos i només pintar i moure’s quan realment 

sona la veu, sense avançar-se a aquest fet. 

Els pintors poden agafar ceres, dels colors que vulguin i tantes com desitgin. 

Tenen llibertat sempre i quan pintin el paper. Els ballarins han d’agafar espai i 

començar amb una imatge congelada a l’espai i acabar igual, amb una altra 

imatge. 

Un cop acabat, fan canvi de rol. La Carmen els recorda que poden passar per 

sota dels altres i poden deixar o agafar ceres. La pauta, però, és moure’s quan 

hi ha veu. 

La Carmen participa ballant amb els nens i nenes, però els deixa fer, els dona el seu 

espai. En general, es troba tota l’estona dins la dinàmica de la classe, fent les activitats 

amb els infants. 
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Un cop acabada l’activitat de John Lennon, els demana com s’han sentit, però no els 

deixa gaire espai de temps per parlar, ja que passa al següent exercici. 

- Per parelles fetes per la Carmen, un de la parella ha de ballar una frase de 8 

temps i congelar-se en una posició. L’altre ha d’anar com vulgui a imitar la 

posició en 8 temps. Es fa canvi de rols i cal anar avançant en la diagonal de 

l’aula.  

La Carmen demana als nens i nenes que seguin al terra per observar l’exemple 

que fa ella amb la parella. Pregunta si s’ha entès i, llavors demana fer una fila 

de parelles per poder fer la diagonal amb l’exercici. 

Mentre els nens i nenes fan l’activitat, ella i la parella es queden fora mirant. A 

més, va ajudant als infants fen petar els dits, avisant quan passen els 8 temps i 

recordant què han de fer (ballar, imitar, congelar-se...). També dinamitza quan 

surt la següent parella.  

- Activitat dels “Capítols”. Amb les mateixes parelles d’abans, un de la parella és 

el número 1 i l’altre és el número 2. Els 1 estaran a l’espai escènic, ballant, i 

faran el primer “capítol” i els 2, que estaran fora observant a la parella, quan la 

Carmen digui “stop” hauran de substituir la forma de la parella, que s’haurà 

quedat congelada. Els 1 marxaran i els 2 continuaran ballant i faran el següent 

capítol. Aquest canvi de rol es produirà unes quantes vegades. 

Demana que els 1 es posin a escena, d’una manera física, en relació amb els i 

les altres, però com vulguin. Als 2 els diu que han d’observar el seu company o 

companya per continuar amb el que passa. Si la teva parella persegueix a una 

persona, en congelar-se i substituir caldrà continuar amb aquesta sèrie. 

Durant l’activitat, la Carmen es troba observant i va recordant que han de 

mirar-se i que poden comunicar-se. També marca quan han de parar i canviar 

de rols. A més, recalca que s’haurien de seguir les seqüències que passaven, 

pensar les relacions que tenen els uns amb els altres, aprofitar les casualitats i 

els impulsos... 

Al final, els demana que vagin buscant un final i que trobin un tancament per 

la seva “pel·lícula”, que valorin si acaben sent amics o no... 

- 2 grups, els del principi de la sessió. Un dels grups surt fora l’aula amb la Carmen 

i l’altre es queda dins. Com si es tractés d’un secret, la Carmen demana a cada 

grup en veu baixa que decideixi un moviment que els permeti caminar, tot 

donant-los exemples, però sense condicionar-los. Quan ja ho tenen pensat, es 
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posa cada grup a costats oposats de la classe, en dues files intercalats, i amb 

espais entre els nens i nenes, deixant passadissos. S’han de col·locar els grups 

encarats i, la Carmen els explica que els grups han de fer el seu moviment 

repetitiu i, en creuar-se, s’intercanviaran els moviments dels grups, és a dir, que 

es roben els moviments. Cal que passin pels espais que deixa l’altre grup, sense 

xocar. En arribar a l’altre costat de la sala, han de donar mitja volta i continuar.  

Abans de començar, la Carmen col·loca bé a tots els nens i nenes i els explica 

per on passaran. Ella es col·loca amb el grup de 4 persones, per així ser dos 

grups de 5. Primer han d’anar i tornar amb el seu moviment, sense intercanviar. 

En veure que un dels grups ha anat massa ràpid, assagen els moviments al 

tempo de la música, parats al lloc. Repeteixen l’exercici d’anar i tornar amb el 

moviment del grup. Després afegeixen l’intercanvi, és a dir, anar i tornar, però 

intercanviant els moviments. 

- Rotllana de tancament. La Carmen proposa als nens i nenes tancar els ulls i fa 

un repàs d’allò que han fet durant la sessió, fent que els infants ho imaginin: 

caminar per l’espai, fer un escalfament, ens hem escoltat, ens hem mirat, 

cantar i pintar la veu... Un cop acabat el recordatori, els diu que obrin els ulls i 

els pregunta “Què us ha passat durant tot aquest procés?”. Els infants tenen 

llibertat per dir-ho en una frase o una paraula, fer un gest, poden dir “no sé” o 

fins i tot no contestar. El primer que els passi pel cap és el que cal dir. 

Un dels infants, fa un moviment d’explosió del cap per representar què li ha 

suposat la sessió. La Carmen els diu que es pot explicar amb moviment perquè 

potser no es pot fer en paraules.  

Un altre nen explica que “Quan li he agafat els peus a G, que l’he arrossegat...”. 

Llavors la Carmen li pregunta que amb això què li ha passat, que què li ha 

suposat, si és tonteria o què ha sigut. L’infant respon que ha sigut graciós i ja 

està. 

Un tercer nen diu que com fan dansa cada dia no ha sentit cap cosa diferent. A 

això, la Carmen pregunta si és normal el que els ha passat avui, i els expressa 

que tenen sort. L’infant diu que ell s’ha sentit divertit, que està “xulo” i que tot 

i fer-ho cada setmana, hi ha algunes coses que no fan a classe, que han sigut 

noves. La Carmen li llença la pregunta “Tu creus que a totes les escoles hauria 

d’haver dansa?”. El nen li respon “Sí, perquè a mi m’agrada perquè puc estirar 

el cos una mica més”. La Carmen continua “Tu estires el cos, però a les persones 
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que no estiren el cos què els passa, o què t’imagines?”. Una altra nena intervé 

que “No tenen tanta flexibilitat i no estan tan motivats”. Llavors la Carmen els 

il·lustra dient que l’estirament que fan d’intentar tocar els peus amb les cames 

estirades, quan eren petits i petites el podien fer sense problemes i els 

pregunta què passa que quan arriben a 6è ja no el poden fer. Un dels infants 

respon que la flexibilitat es perd. La Carmen puntualitza que s’hauria de 

practicar la flexibilitat. 

Els nens i nenes comencen a provar si arriben a tocar els peus amb les mans i 

conclouen dient que amb una cama és més fàcil que amb les dues. La Carmen 

els diu que no es pot deixar de banda la flexibilitat. 

Després d’això, acaba la ronda de reflexions dels nens i nenes. A una de les que 

falten li pregunta si està a gust, i ella respon que li agrada molt ballar. La 

Carmen afirma que és un gran espai i demana a la nena si balla a casa, al que 

ella respon que sí ho fa, tota sola amb la porta tancada. 

Un altre nen afirma que l’experiència d’avui ha sigut diferent. Quan la Carmen 

pregunta per què, diu que pel lloc, que era diferent i perquè no ha estat amb 

els companys i companyes de classe. A més, mai tenen música en directe. La 

Carmen els demana que s’imaginin que poguessin tenir sempre música en 

directe i l’AL proposa que els mateixos infants puguin acompanyar les classes 

de dansa amb música en directe tocada per ells i elles, ja que a l’aula de dansa 

hi ha un piano. 

5- Reflexions del matí. 

L’exercici d’intercanviar els moviments és molt xocant i visual, sobretot quan veus 

quinze nens i nenes d’un costat i quinze de l’altre que van amb un moviment i es 

canvien de moviment en creuar-se. Dona molt per fer coses. 
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Gravar-se li serveix a un o una mateixa per aprendre molt, ja que veus coses que no 

hauries d’haver dit, te n’adones d’errades que has fet... permet poder fer un anàlisi de 

com ho fas per poder trobar la millor manera de fer. 
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Pels nens i nenes del Pereanton és tan normal fer dansa que, ho viuen com si ho fessin 

cada dia tot i que només sigui un dia a la setmana. Per ells i elles és una rutina, una cosa 

molt integrada. Sembla que no facis dansa en un dia, però en fas molt perquè estan des 

de P3 fins a 6è fent el treball de música, cor, instrument i dansa... estan 9 anys de la 

seva vida amb aquest bagatge. 
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Un dels infants que ha assistit a la sessió, és un nen molt mental. De petit va estar tot 

infantil sense fer cap moviment. No es movia perquè el seu cos no ho podia fer, era 

impossible. Tanmateix, ha fet tot un procés, durant molts anys, molt temps perquè això 

és com una petita gota. Tant de bo tinguessin dansa cada dia, però només tenen tres 

quarts d’hora a la setmana que sempre acaben quedant en menys. Tot i ser poca 

estona, al final te n’adones que, si sumes tots els anys, això queda. 
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La proposta de la dansa que la Carmen fa a l’escola és una dansa lliure, ella mai diu com 

ho han de fer. A vegades, quan munten una coreografia per a un concert, han de fer un 

moviment tots i totes junts alhora. Tanmateix, això no es troba molt pautat ni és 

quelcom militar, si no que els infants tenen tants espais de moviment lliure que sempre 

poden ser ells i elles mateixos/es.  

P
lan

ificació
 

A P3 hi ha infants que no fan res, però no se’ls demana que s’aixequin i es moguin, si 

no que se’ls dona el seu temps per decidir quan començar a moure’s i se’ls atorga 

confiança per tenir la llibertat de ser ells i elles. És per aquest motiu que l’espai del 

moviment és una de les eines que s’hauria de posar dins les aules, ja que realment es 

deixa als infants ser ells, tal com són. 
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En dansa, la Carmen considera que mai hi ha un error ni quelcom malament. La pressió 

de fer-ho sempre molt bé és angoixant i va en contra del fet de viure-ho, et deixa no 

fer-ho bé. Si realment ho fem tal com som, real, és autèntic. Per què volem fer-ho tots 

i totes bé? No té sentit. 
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Quan els nens i nenes pintaven el mural de la paret i sonava la cançó d’Imagine, un 

d’ells ha decidit agafar 2 ceres, però un altre ha volgut pintar amb 3 ceres col·locades 

entre els dits, com si fos “lobezno”. Després d’experimentar ha vist que no li 

funcionava. Igualment, ha pogut viure-ho per ell mateix, sense que ningú el condicionés 

a agafar-ne només una, sinó que se li ha posat a l’abast totes les ceres. A més, en 

preguntar els infants si podien agafar més d’una, no els ha tallat sinó que s’ha interessat 

per com ho farien per pintar. Això permet una autoregulació dels nens i nenes, poder 

provar i adonar-se de les coses i, per tant, és més significativa aquesta experiència. 
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La Carmen creu que les paraules “Sí” i “No” no haurien d’existir. La negació no hauria 

de ser present, simplement s’hauria de deixar a l’abast i esperar què passa. Per fer una 

creació o una escena, mai se sap què passarà perquè es va des del zero o la pàgina en 

blanc i, per tant, no es pot esperar res concret, sinó que apareix sol. Aquesta és la 

manera, que aparegui sol, anar construint des dels nens i nenes, tot i que a vegades 

fem alguna cosa més marcada, però això no vol dir que sigui forçat o imposat. 
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Les coreografies que es munten últimament a l’escola estan compostes per moviments 

proposats pels nens i nenes més grans. Així els infants es fan seva aquella dansa i surten 

apoderats. Un cop feta la coreografia, es proposa a alguns d’aquests infants que l’han 

creada que siguin ells o elles qui l’ensenyin a la resta d’alumnat de l’escola i això fa que 

els petits s’emocionin perquè els nens i nenes grans els estan fent de mestres i els grans 

se sentin responsables i orgullosos. És anar sumant. 
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Primer es treballen unes eines, amb una sèrie d’exercicis i, en el moment de la 

improvisació, es recorda als nens i nenes els recursos que tenen i que poden fer servir, 

és a dir, aquelles coses que s’han anat treballant i han anat assolint sense adonar-se. 

En els exercicis relacionen conceptes treballats a l’aula, que van apareixent sense 

haver-ho previst. 
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L’activitat de la dansa i la pintura amb la cançó de John Lennon, plàsticament és una 

escena i podria ser perfectament un espectacle. Tanmateix, aquesta activitat no ha de 

ser només així, sinó que pot ser de moltes altres maneres. 

L’alumnat no és conscient de l’objectiu de les activitats, ja que la Carmen a l’aula no 

planteja als infants per què fan aquells exercicis. L’AL apunta que els nens i nenes potser 

no són conscients d’allò que fan en el moment, però en canvi, al final amb les reflexions 

o tancaments de l’aula en rotllana, ells i elles mateixos relacionen els conceptes 

treballats a la sessió. 
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A cada sessió de dansa de la Carmen hi ha molts objectius alhora, estan constantment 

en joc. Ella és conscient d’aquests, però els nens i nenes no, i tampoc té temps per 

explicar-los-els. Tanmateix, ella ha vist com un cop els infants marxen de l’Escola 

Pereanton prenen consciència d’allò que van estar fent a dansa a l’escola. És en aquest 

moment que es pot parlar sobre allò que feien, perquè la seva ment ja es troba 

preparada per lligar conceptes. Un infant de 4t o 5è, si li expliques que l’objectiu de 

l’activitat acceptar al grup, és complicat que ho entengui. Els objectius apareixen en els 

nens i nenes a posteriori, durant la reflexió conjunta. 
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S’ha d’intentar que els nens i nenes sentin i que el o la mestra senti a través d’ells i elles. 

Sentir és la diferència. Una cosa creativa, que forma part de tu i l’estàs creant tu amb 

els altres, o els altres cap a tu, el que condiciona tenir un paper i unes ceres, l’espai 

acotat... això posa davant una situació i cal veure com gestionar i transitar sobre això. 

El teu ésser o la teva persona és qui transita i, a partir d’aquí, cada persona ho gestiona 

de manera diferent. 
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Si arribes a la classe i els dius que en aquella sessió tenen un objectiu concret, el que 

fas és condicionar als infants. L’objectiu de la sessió ha de ser pel mestre o la mestra, 

però pels nens i nenes ha de ser vivencial perquè pot passar que l’objectiu canviï perquè 

de sobte ha aparegut quelcom que t’ha fet modificar-lo i això ha de ser benvingut. Al 

cap i a la fi, l’objectiu no és tan important. El mestre o la mestra ha de tenir clar 

l’objectiu, però els nens i nenes si tenen després un espai per compartir-lo, posterior a 

haver fet una història, poden fer aparèixer l’objectiu o el o la docent pot comentar-lo 

amb ells i elles. 

Les sessions es van construint en funció de les necessitats del grup. Per exemple, des 

de fa uns anys es celebra el Dia Internacional de la Dansa a l’escola triant una escena, a 

partir d’un exercici treballat a classe, com el de pintar i ballar la veu, escollit pels nens i 

nenes. 
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El grup de l’AL de l’any passat tenia unes necessitats, ja que és un grup molt complicat, 

i van estar treballant “Com encaixo amb tu”, per encaixar els uns amb els altres. També 

van fer un exercici de caure i veure com l’altre et pot aixecar amb el contrapès, primer 

caient un, després l’altre i així successivament. Tot això va sortir perquè hi havia una 

necessitat d’aquest grup que s’escoltessin perquè els era igual fer-se mal i això no pot 

ser. S’han d’acompanyar i aixecar-se uns als altres, col·laborant tots junts. Escoltant i 

valorant les necessitats del grup es poden fer propostes amb les quals experimentar. 

S’ha de deixar que les coses passin, sense saber què sortirà per sorprendre’t del 

resultat. 
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Perquè els nens i nenes siguin creatius hem de ser creatius nosaltres. Si algú ho té tot 

molt planificat i molt clar, ja no està començant bé. La Carmen agafa sempre la llibreta 

en blanc i crea els exercicis a classe. Els docents assistents a la formació han d’agafar 

idees i transformar-les segons les necessitats, o crear les pròpies idees i compartir-les. 

Fer una còpia de les idees que ofereix la Carmen és un error, cal fer pròpies les idees i 

experimentar per veure cap on ens porten. Si tu mai has anat a tenir eines de moviment 

necessitaràs unes pautes per poder organitzar sessions de dansa. El o la mestre/a, però, 

ha de ser creatiu i amb aquelles quatre eines que té ha de jugar i veure què passa amb 

els infants.  
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El treball de mocadors amb l’alumnat petit funciona molt bé. Al docent poden no 

agradar-li els mocadors, però escoltant als infants es veu que els va molt bé aquest 

recurs. A partir d’aquest material que se sap que els motiva i algun dels recursos que 

s’han après a la formació es poden crear coses molt interessants i diverses. 
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A les sessions no s’ha d’innovar cada vegada. La repetició és una meravella perquè es 

pot anar aprofundint i apoderar a l’alumnat.  
P

lan
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Quan la mestra (en aquest cas l’AB) fa dansa amb els nens i nenes, ells i elles la senten 

com una més dins el grup, sense diferències. No hi ha cap barrera ni judici, sinó que 

s’entra al món dels infants. Si el mestre o la mestra està com un més dins la dinàmica 

de la classe i fent els exercicis amb ells i elles és un gran acompanyament i canvia la 

relació. En trobar un alumne/a pel passadís, la Carmen sempre troba una mirada o un 

feedback. És una connexió de respecte i obertura de per vida. Estar oberts és molt 

important i, per exemple, els i les mestres d’infantil han d’anar pel terra i deixar de 

banda la cadira. 
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6- Exemple de classe dirigida a infants de cicle superior. 

- Cercle de percussió al cos de la persona del costat, tots alhora. Primer picar 

l’esquena, llavors la cama de dins de la rotllana fins els peus, pujar i esquena 

altre cop. Llavors anar per la cama de fora fins al peu i pujar. Expulsar l’esquena 

cap a fora i mitja volta (repetir procés anterior a la persona de l’altre costat). 

Llavors posar les mans a les espatlles de l’altre i donar el pes sense fer força.  

- Caminar per l’espai per buscar progressivament un lloc per aturar-se, amb el 

focus de la mirada on es vulgui.  

- Per parelles, posar la mà a una part del cos de l’altra persona i experimentar 

totes les possibilitats de moviment d’aquella zona corporal, ja sigui un 

moviment petit o gran. A vegades, menys és més, com més clar sigui el punt 

per fer el moviment, millor. Canvi de parts del cos primer guiat per la Carmen 

i, després, lliure. Passada una estona, canvi de rol.  

Aquesta activitat pot ser conduïda pel mestre/a, dient les parts del cos on anar posant 

la mà per explorar els moviments. 

La següent capa de l’exercici és que un de la parella toca amb la mà una part 

del cos de l’altre i el moviment d’aquest parteix de la part del cos en concret. 

Ha de ser un moviment més gran i amb desplaçament. Qui dona la indicació del 

moviment ha de seguir a qui balla, i si es perd no passa res perquè després es 

pot tornar a enganxar. La Carmen va proposant quan canviar de part del cos i 

recorda els nivells que es poden fer servir (a dalt, al mig i al terra). Els qui posen 

la mà no han de conduir, sinó acompanyar. 
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Al cap d’una estona, es queden sols els qui ballen per tenir la sensació de tot 

allò viscut i pensar diferents llocs on tenen col·locada la mà per iniciar el 

moviment des d’aquella zona. La resta observa al company o companya i mira 

quina part del cos està actuant, la qual ha de ser clara. La Carmen recorda els 

canvis de ritme (ràpid i lent) i els tipus de moviments (gran i petit), i demana 

buscar un final. Canvi de rol. 

Amb aquesta dinàmica es generen molts moviments, molt diferents. 

- Canvi de parella. Una persona de la parella ofereix espais al seu cos on poder-

se encaixar l’altre. L’oferta per encaixar-se pot ser en qualsevol dels nivells i ha 

de ser sòlida. S’han de buscar totes les maneres possibles per encaixar-se en 

una forma, provant en diversos forats. Canvi de rol.  

Si s’ha treballat amb els nens i nenes el pes i contrapès, es podrien també penjar o pujar 

a sobre de l’altre com una altra manera d’encaixar-se. 

- Un de la parella ofereix l’espai i l’altre s’encaixa. El primer es desfà i ha 

d’encaixar-se en la nova figura del company o companya, el qual sortirà de la 

figura, i així successivament. Al desfer no es pot destrossar res. Sempre s’ha 

d’encaixar, entrar dins, com encaixo amb tu. Apareixen els espais inesperats. 

- De cada parella anterior, se li assigna un número 1 o 2 a cada membre. Caminen 

tots per l’espai i els número 1 ofereixen un espai. Els número 2 poden encaixar-

se a qui vulgui i on vulgui, fins i tot amb més d’una persona. Els número 1 es 

desfan i s’encaixen a un número 2 i així successivament.  

És un exercici experimental, proposat per una de les mestres participants a la formació.  

- Diagonals. Es fan 4 files per caminar endavant, taló dits, notant els peus al terra 

i sense mirar avall. Llavors, es caminen 4 temps endavant i 4 temps endarrere, 

girant per seguir en la mateixa direcció i sentit sempre. Cal caminar amb el 

tempo musical. 

Cada 4 temps surt un grup i, per tant, s’ha de mirar la cara de qui et trobes 

encarat. Treball de la mirada activa. 

- Per parelles, caminar la diagonal amb els conceptes de pes i contrapès. De 

costat, braç amb braç, cal deixar el pes sobre l’altre i caminar plegats. S’ha de 

trobar el punt d’equilibri entre les dues persones. 

Exercici anterior, però esquena contra esquena. S’ha d’anar avançant de costat. 

Exercici de contrapès. Agafar els braços i deixar-se caure enfora. Caminar 

endavant, buscant l’equilibri. En el contrapès, els peus han d’estar més a prop 
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i els malucs, lluny. Llavors, agafats del mateix braç com abans fent contrapès, 

un de la parella baixa al terra i gira, donant voltes. Quan la parella gira, el que 

es troba de peus l’ha de deixar lliure perquè sinó li pot retorçar el braç. Per 

girar, la cama de dins és la que baixa primer. Canvi de rol. 

- Canvi de parella. Un de la parella condueix i l’altre es deixa conduir en la 

diagonal. El que condueix porta a l’altra com si fos una titella i s’ha d’arribar al 

final de la diagonal. 

Mateix exercici, però amb impuls que és continuat per la parella. L’impuls ha 

de ser clar, perquè el qui és conduit el pugui entendre. El ballarí no ha de tallar 

l’impuls, sinó tenir més confiança per continuar-lo sense saber on el portarà. 

- Batalla de ball en dos grups, un davant de l’altre. Un de cada grup és el líder 

qui, encarat a l’altre líder, fa una sèrie de moviments que són repetits pel seu 

equip. En acabar, l’altre líder respon amb uns altres moviments propis i la resta 

del seu grup l’imita. Activitat de pregunta-resposta. Es va canviant de líder i de 

músiques. 

La consigna pels líders és que han de pensar que hi ha gent que els copien, així 

que no poden fer moviments molt complicats perquè sinó el seu equip no pot 

seguir-lo, així que s’han de fer coses que es puguin imitar fàcilment.   

És un exercici per la vena, que agrada molt als nens i nenes. Les batalles són molt 

divertides i la música condiciona els moviments i caràcter dels dos equips. 

- Qualitats del moviment: ràpid, trencat, robòtic, lineal, rodó, lent, impuls, 

elèctric...  

Es divideix la classe en 4 espais i s’atorga a cada espai una qualitat coneguda 

per tot el grup, però escollida aleatòriament. Es fan grups de 4 persones i es 

tracta que facin un recorregut per tots els espais, amb la premissa que quan es 

canvia d’espai es canvia de qualitat. Els membres del grup poden tenir relacions 

entre ells i elles o no. Cal que hi hagi una diferència entre els espais i les 

qualitats. S’entra per un dels espais i se surt per l’últim. 

L’AB demana per la diferència entre trencat i robòtic. La Carmen explica que el trencat 

és més articulat i el robòtic més màquina o com si fos un personatge. 

També es podrien posar vestuaris diferents a cada espai, perquè condicionen 

la manera de ballar i moure’s. Si l’espai és més gran, es poden fer més espais 

diferents i, per tant, posar més qualitats. 
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L’activitat té un punt teatral i subjectiu, perquè cadascú fa els moviments des 

de si mateix i des de què el suggereix una qualitat. 

7- Grups de treball. 

Tres grups de treball. Pensar una proposta de seqüència de moviment per oferir als 

nens i nenes. Les activitats han de ser molt obertes, però seguint la planificació d’una 

sessió de dansa. No calen massa explicacions, sinó ser molt clar i directe amb el que es 

vol, per fer-ho. Les activitats han de tenir sentit i coherència entre elles. 
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DIA 2 

8- Eines per treballar els i les mestres. 

- Per parelles, un s’estira al terra, boca avall amb la panxa a terra. L’altre es frega 

les mans i demana permís per començar, ja que hi ha nens i nenes que no els 

agrada que els toquin. Ambdós membres de la parella es preparen per sentir, 

no entren directament. Abans de tocar el cos, hi ha una part que és energia i 

que s’entra a l’espai vital de l’altre, que és personal de la persona. 

El qui està treballant posa la mà, és a dir, deixa el pes i es recolza, sobre el còccix 

de qui es troba al terra per sentir la respiració i el del terra respira des d’aquell 

punt. La mà comença a fer un petit moviment sobre el còccix, que es va fent 

més gran, per tornar a fer-se cada vegada menys intens fins a desaparèixer i 

sortir. L’exhalació ha de ser cada vegada més lenta perquè s’intenta que el 

batec del cor s’aturi, que el ritme cardíac sigui més lent. Si ho aconseguim, 

energèticament es gasta menys i així es pot tenir energia tot el dia i no gastar-

la. És important treballar la respiració per no acabar el dia esgotats, s’ha d’estar 

amb la pròpia respiració tota l’estona. Tot i ser una cosa difícil, és un 

entrenament i cal cultivar-ho.  

Llavors, el qui es troba assegut s’estira bocaterrosa sobre l’altre, posant el seu 

melic sobre el còccix. El de sobre, rodola molt a poc a poc cap amunt, sense 

arribar al cap ni a les cervicals. La persona que rodola ha de deixar el pes relatiu, 

no és com si estigués morta, sinó que es deixa anar sense estar rígida ni ofegar 

al de baix. També s’ha de rodolar avall, fins els peus. És molt important fer un 

petit salt quan s’arriba als genolls. El pes sobre els peus permet estovar la 

planta dels peus. Un cop s’arriba als peus, es desfà el camí fins a la posició 

inicial, on s’ha d’estar uns instants per unir les respiracions, els dos han de 

respirar alhora. Després la persona de dalt rellisca i surt d’allà.  
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Qui es troba al terra, fa el procés de gaudir de l’obertura, del contacte de 

rodolar del centre fins als peus. Quan estigui preparat, puja i construeix la 

columna, vèrtebra a vèrtebra, assegut de genolls i amb ajuda de l’altre. Les 

espatlles han de quedar sobre els malucs i l’esquena s’ha de trobar a la 

verticalitat. 

El qui ha estat treballant s’estira davant del que s’acaba d’aixecar i es fa canvi 

de rol.  

Treball dels tres centres o cervells del cos: còccix, pit (cor) i cap. Aquesta activitat és 

clau per sentir-se d’una altra manera i gaudir de l’espai, l’obertura i el sentir de veritat. 

El motor que es treballa en aquesta activitat és el còccix i també la columna, i s’ha 

d’estar focalitzat en aquest per a tenir control. Si s’aconsegueix estar en aquesta 

disposició quan s’entra a l’aula, realment s’està en un altre lloc i les coses, per molt 

complicades que semblin, no se’ns emporten. 

Seria interessant poder fer aquestes activitats de respiració amb tot el claustre, en 

estones lliures. 

- Caminar travessant per l’espai, respirant i sentint la petjada dels peus, però 

controlant amb les articulacions sense fer soroll. Imaginar que estem caminant 

per la sorra mullada de la platja i cada vegada que aixequem el peu es queda la 

petjada al terra. Posar consciència a la planta del peu i a l’esquena, sobretot al 

còccix.  

- En parella, un condueix a l’altre des del còccix, posant una mà en aquesta part 

del cos. Amb l’altra mà indico els girs, les corbes... però el motor és el còccix i 

si no hi ha contacte no es pot avançar. 

S’afegeix el moviment endavant i endarrere, amb la mà al còccix o sota el melic. 

El qui es deixa conduir ha de tancar els ulls (a no ser que no vulgui, no passa 

res) i confiar en que l’altre serà els seus ulls. A més, s’ha de deixar conduir 

realment, sense fer cap força ni posar impediment. Per frenar, el qui condueix 

ha d’apartar la mà del cos. Primer el desplaçament només pot ser endavant i, 

llavors, endavant i endarrere. Canvi de rols. Aquest exercici de confiança és una 

activitat estrella, i amb ell també es poden treballar les velocitats també. 

Amb aquest exercici pot ser que els infants tinguin la necessitat de parlar amb l’altre 

tota l’estona. Per evitar-ho, es pot fer una prèvia de silenci i dir que a la sessió d’aquell 

dia no es podrà parlar. S’ha d’avançar que estaran tota l’estona amb una parella fixa i, 

després de fer el treball de respiracions, i al posar-se a fer l’activitat dels ulls tancats, 
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no deixar participar a aquelles persones que parlin. O inclús, fins que no calli tothom, 

la Carmen no comença la classe perquè tot i que aquesta acabi sent més curta, serà de 

més qualitat.  

L’exercici es pot repetir en diferents dies i, com els nens i nenes ja sabran de què va, 

serà un viatge diferent del qual després serà interessant parlar. A més, si el primer dia 

parlaven i el següent no, segur que se n’adonen després de fer-ho i veuran quina és la 

manera òptima i què han trobat i sentit diferent. 

La Carmen va estar 3 mesos començant les classes sense parlar. Quan arribava a l’aula 

feia repicar els dits de manera constant fins que els infants es centraven. 

Per projectar la veu, es fa des del còccix, la part baixa de la panxa. La respiració 

conscient és molt important per tal de relaxar el cos, així com estovar totes les parts 

d’aquest i evitar les tensions que generen l’ofici de mestre/a. 

- Apreciació de l’espai vital i personal, fent ús de la tècnica de dansa Butoh (una 

tècnica japonesa basada en el micromoviment o moviment a 3000 per hora), 

portada a Espanya per Andrés Corchero, però ideada per Min Tanaka. La 

tècnica de dansa Butoh són entrenaments de 6 hores, passant per trencs físics 

molt forts i amb estones de respirar i relaxació. Són sessions de molts 

contrastos, molt extremes. 

L’exercici a realitzar està basat en els porus de la pell que estan per tot el nostre 

cos. Cada porus de la pell té una direcció que pot ser cap enfora o cap endins. 

Per parelles, un ha de punxar a l’altre amb un llapis a diferents punts del cos, 

com si fos acupuntura. Llavors, on es faci la punxada, s’ha de seguir el 

moviment d’aquesta, cap endins o cap enfora, i passant el moviment d’un punt 

a un altre, segons indiqui aquell qui tingui el llapis. És com una expansió de la 

punxada, la qual s’ha de seguir.  

La Carmen recorda que es pot ballar en els tres nivells: terra, mig o amunt (el 

terra és el nostre aliat i la Terra, també, ens hi hem de recolzar i el podem fer 

servir); i no cal que sigui en el lloc, sinó que pot incloure desplaçament. La 

respiració sempre està, s’ha de respirar.  

Es comença fent enfora i llavors cap endins, per experimentar ambdues 

possibilitats. Cal imaginar que els porus de la pell són fils i, si hem de seguir la 

punxada cap endins el moviment ha de ser en la direcció i sentit de la punxada. 

Si, en canvi, és cap enfora, el moviment va en sentit contrari a la punxada, com 

si estiréssim del fil. 
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La punxada ha de ser realment això, no pot ser només un copet. S’ha d’intentar 

sorprendre a la persona que es punxa, tocant-la a la cara, una orella, el maluc... 

A l’estiu, quan es va amb menys roba, es poden sentir molt millor les punxades 

i és més impactant l’exercici.  

L’exercici no cal que es faci amb llapis, sinó que també es pot fer amb tiges de 

fulles o qualsevol cosa punxeguda. 

- Cadascú individualment, imaginant que algú ens està punxant, cal seguir 

l’impuls endins o cap enfora. La Carmen recorda els tres nivells en els quals es 

pot ballar. L’activitat es basa en ballar i no ballar, decidint cadascú quan fer 

cada cosa. Quan no es balla, es camina tant endavant com endarrere. 

Al final, tothom balla, en la direcció que vulgui i amb desplaçament, si es vol, 

per buscar un final.  

- Amb la forma final que cadascú s’ha quedat en l’activitat anterior, s’han de 

tancar els ulls per prendre consciència de les diferents parts del cos que la 

Carmen va dient: dit índex de la mà esquerra (com està, està doblegat, estirat, 

al terra...), el genoll de la cama esquerra, la mà dreta, l’orella esquerra, el peu 

dret, el dit petit del peu esquerre i la pròpia respiració. Desfer la figura i obrir 

els ulls. 

Ser conscient de tot el cos, permet també ser-ho de l’espai vital i tenir una 

mirada perifèrica. S’ha de sentir també què té un darrere seu estant connectat 

amb la columna i fent que el còccix estigui connectat als talons dels peus que 

són la ramificació cap a la Terra. Cal imaginar el cos com el tronc d’un arbre, el 

qual té les arrels als peus, els braços són les branques i el cap és la copa de dalt. 

Tot el cos són connexions i hi ha vuit direccions bàsiques. 

Els porus de la pell permeten tenir la sensació de tot amb mi i de l’espai vital propi. 

Aquesta és la clau de tenir el 6è sentit o, un radar al voltant de tot el cos que permet 

percebre tot allò que ens envolta, ja que es troba controlant el tot en tot moment. 

Aquest radar, però, actua sempre des de la respiració d’un mateix. 

9- Els i les mestres posen en pràctica la classe preparada el dia anterior amb 8 nens i 

nenes de 4t, 5è i 6è de l’Escola Pereanton. 

CLASSE 1: 

- Els nens i nenes formen una rotllana. Picar a l’esquena, picar al cap, pentinar 

de dalt a baix... 
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- Es fan 2 grups que corresponen a 2 tribus, la tribu dels mocadors blaus i la tribu 

dels mocadors vermells. Escullen on posar-se el mocador, un nom de tribu i un 

crit. 

- Una tribu es mou mentre sona la flauta i queda en una postura quan deixa de 

sonar. En quedar-se quiets, la tribu que estava observant pren les postures de 

la tribu que es movia i els altres passen a observar. En sonar la flauta aquella 

tribu es mou i es repeteix tot el procés. 

- Joc terra-mar-cel amb tres espais marcats al terra i un nivell diferent a cadascun 

(terra, mitja alçada i de peu). Cada tribu escull quin nivell tindrà cada espai. Les 

tribus travessen els espais i es creuen entre elles sense xocar. 

- Mateix exercici que l’anterior, però afegint qualitats. 

- Mostra del crit a l’altra tribu. 

CLASSE 2: 

- En rotllana, escalfem el cos de la persona del costat fent moviments pel seu cos 

amb un ou sonor o “shaker”. 

- Llavors, amb els ulls tancats, una persona envia un moviment a la persona del 

davant i el moviment ha d’anar passant per tothom. És una variant del joc del 

telèfon. 

- Per parelles, joc del mirall, imitació de moviments. Llavors, joc dels contraris, 

en comptes d’imitar s’ha de fer un moviment contrari. 

- Parlar de les qualitats del moviment. 

- Divisió de la sala en 4 espais. A cadascun dels espais s’atorga una qualitat 

aleatòriament. En tres grups, han d’anar passant pels diferents espais, canviant 

de qualitats. 

CLASSE 3: 

- Simulació d’una excursió a la muntanya. Primer els nens i nenes estan dormint, 

es desperten, s’aixequen, desperten el cos, “es dutxen”... i es preparen per anar 

a explorar, tot teatralitzat. 

- Es mouen per la sala i van trobant diferents punts on han de fer diversos 

moviments en funció de què troben. Per exemple, en un dels moments 

representa que es posa a ploure i s’han de moure com a tal. A més, durant el 

camí van trobant “obstacles” imaginaris i cal que els saltin, esquivin... amb 

moviment. 
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10- Reflexions després de les classes. 

REFLEXIONS DE LA PROPOSTA DEL GRUP 3 

La motivació d’entrada, com es presenta la proposta, tenir una bona història, és la clau 

de l’èxit. Vincular moviment i història, afegir un objecte (motxilla, en aquest cas, on 

s’anaven introduint elements) i donar protagonisme a cada infant són consignes molt 

importants i que funcionen molt bé. 

Tot i que els nens i nenes semblava que estaven dispersos, això donava més realisme a 

la proposta, ja que quan es va a la muntanya no tothom fa el mateix camí, sinó que hi 

ha gent que n’experimenta d’altres, puja, baixa... amb els nens i nenes ha passat això, 

que no han anat tots en fila, però estaven en la direcció de grup i anaven tots junts. 
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A classe, cal escoltar als infants i, en funció de què diuen, moure les propostes cap a 

aquestes inquietuds o interessos, estar a l’expectativa. L’estructura de la sessió s’ha de 

tenir pensada, però dependrà dels infants i de les seves propostes que es podran crear 

les activitats. Cal estar obert a escoltar als nens i nenes, perquè segur que les coses que 

diuen sorprendran al docent. Si es treballa a partir dels infants, les activitats són més 

enriquidores. Nosaltres som els i les mestres, però els nens i nenes també són els i les 

nostres mestres. 
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Si es repeteix l’activitat de la muntanya, segur que surt molt diferent d’un dia per l’altre. 

Les propostes tindrien més forma, perquè com els nens i nenes ja saben de què va, 

dirien allò realment important. No cal innovar i buscar sempre coses noves, sinó deixar 

repetir les activitats perquè els infants explorin noves coses i deixin volar el seu 

imaginari. S’ha d’aprofitar la imaginació dels nens i nenes. 

Sense vestuari, focus de llum ni cap element extra, es pot fer una proposta 

plàsticament, visualment i estèticament molt bonica, només expressant amb el cos.  

Per evitar que els nens i nenes de la classe marxin molt quan es fa una activitat de 

dansa, dins el grup el o la docent pot tenir 3 o 4 infants que poden ser ajudants del 

mestre o la mestra. Si se’ls donen 3 o 4 consignes aquests alumnes poden codirigir la 

resta del grup. Suposen un suport que el o la mestra es pot afegir. 

Els nens i nenes que distorsionen, se’ls ha d’apoderar amb allò que fan i no trobar-se 

sempre en un estat de negació i crítica. Si se li col·loca una etiqueta negativa a un infant, 

sigui conscientment o no, aquest se sentirà amb la obligació de complir-la en tot 

moment i és important evitar això. 

Proposta de l’excursió ha sigut molt encertada perquè el fil conductor ha atrapat als 

infants de seguida. 

C
o

n
sells p

er al m
estre/a 



 

58 
 

Amb la dansa es poden experimentar conceptes que surten a l’aula de manera teòrica, 

com per exemple, l’oxigen i l’aire. En el cas de la seqüència de l’excursió, els nens i 

nenes han proposat quedar-se sense oxigen i han pogut experimentar i teatralitzar 

aquesta sensació. La dansa pot ser, doncs, una eina per experimentar conceptes teòrics 

de l’aula com el moviment dels planetes entre d’altres, que també es poden aprendre 

asseguts a la cadira, però amb moviment és més visual. Hi ha infants que quan fas una 

classe magistral es perden o desconnecten i, en canvi, si es mouen estan més 

concentrats i poden entendre millor les coses, perquè estan presents. 

Sabent que els nens i nenes aprenen bé amb moviment, es podrien treure un dia les 

cadires i taules de l’aula, com a experiment, i fer les classes d’una altra manera. 

REFLEXIONS DE LA PROPOSTA DEL GRUP 2 

Amb la dansa es pot treballar posar-se en la pell d’una persona que té una incapacitat 

física, per exemple lligant-se dos infants un braç i, a més, sense veure; o un de la parella 

no veu i l’altre sí; o lligar-se els peus... i veure què passa amb això. 
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La vista és el sentit que més fem servir, però si tanques els ulls per realitzar una activitat, 

et deixes portar més i realment estàs amb tu. Si fas aquesta mateixa activitat dels ulls 

tancats sol o lligat amb una persona, aquell qui va amb la parella se sent segur i no té 

por, gràcies al contacte amb l’altre. En canvi, el qui ho fa sol segurament tingui por, 

però el so dels altres ajuda. Només la percepció de la llum de més o menys intensitat, 

o acostar-se a un so, pot situar-te a l’espai conegut i intuir on et trobes. Els sentits és 

una de les coses que la Carmen convida a experimentar a l’aula. 

Una altra activitat que es pot dur a terme, per a conèixer l’espai, és un de la parella va 

amb els ulls tancats descobrint les textures de l’espai només amb la punta del dit, i 

l’altre l’acompanya. 

A dansa es treballen molt els contraris. Uns fan una proposta i després es demana fer 

el contrari. 
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Quan els infants estan ballant, segurament no són conscients d’allò que s’està 

treballant ni d’allò que aprenen, i no ho seran fins a ser més grans, però aquest treball 

els està servint. 

A
van

tatge 

Aquells docents que vulguin posar el moviment com a eina afegida a l’aula han d’estar 

ells i elles també preparats corporalment per a fer-ho. 

D
ificu

ltats 
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REFLEXIONS DE LA PROPOSTA DEL GRUP 1 

La rotllana és un bon recurs per a l’escalfament. 

Les propostes de dansa presentades per la Carmen i pels grups de treball, poden servir 

per portar-les a l’escola i, repetides cadascuna una vegada, ja es tindrien 8 sessions de 

dansa cobertes. Tanmateix, a aquestes activitats cadascú li ha de donar el seu toc 

personal des de la pròpia visió. 

Cos i ment són igualment d’importants, i van junts sempre. 
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11- Projectes de dansa de l’escola. 

Quan es treballa amb infantil és imprescindible estar al territori terrenal, però a 

qualsevol edat és interessant anar al territori terrenal. 

C
o

n
sells 

Amb el grup de l’AB, la Carmen va fer una activitat que consistia en pintar i ballar l’espai, 

tots els nens i nenes alhora, des d’una zona aèria, visualitzant el bosc i com si els seus 

braços fossin branques. Els infants portaven uns petos, creats per ells i elles mateixos. 

Per tal de deixar el traç, van fer servir ceres. No importava la forma i dibuix que 

quedava, simplement s’havien de fer moviments rodons, lineals...  

Aquest mateix grup, al pati, van posar un llenç i amb pots de pintura experimentaven 

al llenç tirant-la i observaven el traç i el resseguien a la paret amb el cos (amb el colze, 

amb l’orella...). 

Un altre dels exercicis de pintura i dansa fou pintura al terra, amb moviments del cos. 

Aquest projecte va ser fet per grups de treball, formats per 4 nens i nenes, els quals 

estaven 2 o 3 setmanes treballant cada qualitat i aprofundint-hi en ella. Llavors, van 

concentrar fer dansa tot un matí per poder fer el projecte de dansa i pintura. Els nens i 

nenes van escollir lliurement si volien fer al terra o volien ser bosc... ells i elles mateixos 

notaven on els aniria millor fer-ho. Portar el llenguatge plàstic a les propostes de dansa 

és una experimentació molt interessant. 

Abans d’aquesta seqüència de moviment i pintura, van fer una prova amb uns plafons, 

en els quals tiraven una gota de pintura i, els infants, amb el moviment del cos amunt i 

avall, anaven pintant un quadre. A més, s’anaven sumant colors, ja que s’afegien més 

gotes de colors. Cal pensar també quins colors utilitzar. 

Un projecte que està engegant ara la Carmen és l’experimentació de la no mobilitat 

d’una part del cos, què genera aquesta incapacitat, l’actitud física que l’acompanya i 

com es pot desenvolupar aquest moviment. Es deixa un espai als infants perquè 

elaborin i experimentin, i a partir d’aquí trobin una manera de moure’s. 

In
fan

ts / P
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Dia Internacional de la Dansa. Actuació del grup de l’AL. La dansa comença amb dos 

infants es troben al centre, fent tota l’estona l’activitat de l’encaix, com encaixo jo amb 

l’altre. La resta d’infants estan al voltant d’ells, tirant-se al terra i ajudant a aixecar a la 

parella. A l’aula van treballar, fer i gravar unes frases que van sonant durant la cançó: 

“Vine”, “Tu pots”, “Aixeca’t”, “Jo t’ajudo”, “Dona’m la mà”, “No et rendeixis”... Des de 

la situació que tenien ells com a conflicte en el grup i tornant del confinament, van 

detectar la necessitat d’expressar allò que sentien en el moment i el que havien sentit 

durant el temps tancats a casa. Els infants tenien la inquietud de sentir empatia amb 

aquella gent que ho havia passat pitjor que ells i elles (la gent que s’ha mort, els que els 

han fet fora de casa...). Com tenien ganes d’expressar, van decidir deixar-los dir la seva 

i van escriure les frases, gravar-les i posar-les en un context. Les dues persones que es 

trobaven al mig en l’actuació estaven tota l’estona amb la idea de connexió, de 

constància, la qual sempre hi és present perquè podem encaixar o donar la mà per 

aixecar a algú. Els nens i nenes es trobaven molt motivats per fer això, ja que era 

quelcom que havia sortit d’ells i elles i se’ls havia deixat un espai per a poder expressar. 

S’utilitza el moviment perquè cadascú mostri la necessitat que té en aquell moment, 

sempre des de l’escolta de grup. 

 

Les eines obtingudes en aquesta formació són per portar-les a l’aula, tenint sempre en 

compte el context dels nens i nenes i les seves inquietuds i necessitats. Més que 

imposar o decidir què fer, es presenta la proposta i s’experimenta, com en un 

laboratori. La proposta ha d’estar vinculada a la seva realitat, perquè si és propera hi 

ha motivació.  

C
o

n
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No hi ha una única manera de fer, per tant, es pot donar un enfocament des del cos a 

l’assoliment de les competències del Currículum, es pot aprendre a través del 

moviment. Gràcies a aquest moviment, els nens i nenes estan presents i, per tant, estan 

actius i no desconnecten. Els infants es troben més receptius a deixar entrar la 

informació i aquesta ho fa de manera ràpida.  

Si hi ha moviment hi ha més aprenentatge perquè aquest és vivencial i significatiu, és a 

dir, passa per dins. El moviment podria ser considerat una mesura universal per a captar 

tots els nens i nenes. 
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Si el cos i el cervell estan fets per moure’s, no té sentit que l’alumnat estigui assegut a 

una cadira durant tot el dia, ja que l’única raó per a fer-ho és perquè al mestre/a li és 

còmode. El o la docent, en comptes d’estar al cervell, ha d’estar enfocat cap al terra per 

tal d’estar connectat amb els i les alumnes, i buscar la mirada de tots i totes. Fer això 

és més cansat, però a base d’anar-ho posant a la pràctica, s’acaba integrant en el dia a 

dia i la persona agafa la propiocepció (tenir el propi espai vital amb un control absolut) 

del sisè sentit, podent ser conscient de tot allò què passa al seu voltant perquè s’està 

receptiu i és té una obertura de la mirada. La respiració i la connexió amb els i les altres 

són eines que pot fer servir un mateix per a activar aquesta idea. 

D
ificu
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12- Inici a la improvisació. 

- Drets, en un lloc a l’espai, relaxar genolls tot flexionant-los i seguint el ritme de 

la pulsació.  

Doblegar una mica els genolls i moure els malucs d’un costat a l’altre, sacsejar 

la pelvis des del còccix i la columna. Estirar els genolls i respirar.  

Sacsejar les espatlles endavant i endarrere des del pit. Al parar, sentir la 

connexió de peus, còccix, pelvis i espatlles, construint des de la columna.  

Vibració del cap, d’un costat a l’altre, des de la columna. Al parar, sentir peus, 

genolls, còccix, espatlla i cap.  

Mans a l’alçada de les espatlles, amb les espatlles sobre els malucs, i girar les 

mans d’un costat i l’altre. Cal respirar i evitar que això porti a estar nerviós. No 

mirar al terra, el cap ha d’estar alineat amb la columna. Quan es para de fer 

moviment amb les mans, baixen a poc a poc, mirant endavant, i s’allarguen els 

dits, imaginant que cauen gotes d’aigua de les seves puntes. 

Aquestes vibracions són l’energia de cadascú. 

- Treball de dos sentits: oïda i vista. Amb els ulls tancats, moure’s per l’espai, amb 

la idea de moure els peus, genolls, còccix, pelvis, mans, espatlles i cap. Els 

elements de l’espai també són importants, es poden integrar a la dansa, així 

com les persones que també es troben ballar. Durant aquest exercici, a part de 

la música que sonava, la Carmen anava produint sorolls per l’espai amb la 

pròpia veu, una ampolla, un carilló...  

Aquest exercici fet a la natura és impressionant, i es podria fer descalç. La Carmen fa 

aquesta activitat amb nens i nenes i els posa per parelles. 

- Per parelles, cadascú fa una forma i s’estudia la forma que està fent l’altre. 
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Llavors, cadascú va a substituir a la seva parella, a través d’una transició de 

moviment fins al lloc i posició exacta de l’altre. 

- Es col·loquen per l’espai uns papers amb diferents consignes per a ballar, com 

per exemple, imita el moviment d’un company/a, fes el robot, fes dibuixos per 

l’espai, estigues quiet/a, enganxat a algú, fes moviments molt petits... cadascú 

agafa una de les ordres i s’ha de fer una improvisació amb els i les altres, però 

fent cas a la premissa pròpia. 

- Improvisació. 

 

 



 

63 
 

7.5. Annex 5: Resultats del curs “Dansa per a docents, la dansa com a mitjà d’expressió” 

1. Punt de partida de les mestres assistents al curs 

L’anàlisi de les dades ens mostra que ambdues mestres han fet projectes de dansa coordinats 

amb la Carmen, partint de les necessitats reals del seu grup-classe.  

L’AB assisteix eventualment a les classes de dansa del seu alumnat, i balla amb ells i elles, fet 

que possibilita una connexió diferent amb els nens i nenes. A més, a l’aula té un piano, amb la 

qual cosa facilita la introducció del moviment a través de música en directe. Durant el curs, a 

vegades es mostra insegura amb els seus moviments i expressa tancament o timidesa amb el 

cos, però està dins la dinàmica tota l’estona i poc a poc va trobant la seva pròpia expressió 

corporal. 

L’AL ha estat operada de l’esquena, per la qual cosa hi ha certs exercicis que ha de vigilar de no 

fer-se mal. Tanmateix, durant el curs de dansa participa en totes les activitats i s’expressa amb 

fluïdesa. També fa diverses aportacions de qualitat, com quan proposa que els mateixos infants 

puguin acompanyar les classes de dansa amb instruments, o quan reflexiona que els nens i nenes 

potser no són conscients fins a la rotllana de tancament de què s’ha treballat a la sessió. 

2. Dificultats de la dansa a l’escola 

Durant el curs de dansa d’on s’extreuen aquestes dades, els i les mestres tenen la possibilitat de 

comentar quines són les dificultats per a la introducció de la dansa a l’escola són: 

- A nivell general, l’art, dins el sistema educatiu, és menyspreat i té menys importància de 

la que es mereix, tot i que estem davant d’una escola on el projecte educatiu vetlla 

perquè això no passi. 

- A l’escola, cal pensar que tot el professorat és igual d’imprescindible per a 

l’ensenyament, i vetllar per un treball conjunt entre el tutor/a i l’especialista.  

- La dansa i la música haurien d’anar integrades i presentar la dansa com a joc perquè tots 

els nens i nenes se sentin capaços de fer dansa creativa, ja que la dansa no ha de ser 

vista com una eina per a uns escollits.  

- Per poder introduir dansa a l’escola, però, caldria reservar una estona de dansa a la 

setmana. 

Si es vol incorporar el moviment dins l’aula, a través de tutor/a, es troben les següents barreres: 

- Cal un treball feixuc per part del docent per estar preparat corporalment i poder 

connectar amb els nens i nenes a través de la mirada i el cos.  
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- Per poder tenir espai per ballar, s’haurien d’eliminar taules i cadires, fet que suposaria 

que el o la mestra perdria el control de l’alumnat quan cadascú té una taula i cadira. 

3. Preparació per al mestre/a  

Un dels aspectes que també podem observar fruit dels resultats de l’anàlisi dels vídeos és la 

importància de la preparació corporal per al mestre/a per tenir una bona predisposició davant 

l’alumnat i cuidar-se a un mateix. Alguns exemples d’exercicis que es recomana que tots els i les 

mestres facin abans d’entrar a l’aula són: 

- Obertura dels peus amb una pilota de tennis. Consciència del terra i del cap projectat 

amunt. 

- Treball de la columna, passant-hi una pilota de tennis per aquesta fent cercles i pressió. 

- Despertar tot el cos, picant-lo amb les mans. 

- Transitar per l’espai, aturar-se i mirar als ulls de la primera persona que ens trobem. 

- Esquena contra esquena, respirar amb la parella. 

- Caminar enrere i lliscar per l’esquena de les persones que ens trobem. 

- Caminar per l’espai, tallant el fil imaginari entre dues persones. 

- Construir i desconstruir la columna, recordant que l’última part del cos que puja és el 

cap. 

- Per parelles, cadascú a un extrem de la sala, caminar fins al centre, abraçar-se, un dels 

dos es deixa caure i tornar al lloc d’inici. 

- Assegut al terra amb una parella, estirar l’esquena. 

- Explorar diverses maneres de caure al terra endavant, endarrere i cap als costats. 

- Seure al terra, respirar i ser conscient de la verticalitat de la columna. 

Eines per a treballar els i les mestres la respiració, la consciència, el sentir i l’observació: 

- Treball del còccix, aplicant pressió i micromoviment sobre aquest, per controlar la 

respiració des d’aquest centre. Llavors, rodolar des del còccix fins a les espatlles, arribar 

als peus i tornar al punt inicial per, finalment, treure el pes. Construcció de la columna. 

- Travessar l’espai, respirant i sentint la petjada del peu. Consciència de la planta del peu, 

l’esquena i el còccix. 

- Per parelles, un condueix des del còccix per anar endavant i des del melic per caminar 

endarrere. Es pot fer amb els ulls tancats. 

- Apreciació de l’espai vital. Un de la parella, va punxant a l’altre amb un llapis a diversos 

punts del cos i, qui rep la punxada, ha de seguir l’impuls amb un moviment endins o 

enfora. Després, fer l’exercici imaginant les punxades. 
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- Quiet en una posició, prendre consciència de totes les parts del cos i de l’espai, per 

desenvolupar la mirada perifèrica. 

Important fer activitats de respiració i connexió amb els i les altres. 

4. Consells per al mestre/a 

Les dades ens mostren que per tal de dur a terme dansa a l’aula, és important que el/la docent 

es predisposi per sentir i obri cos i ment. És vital prendre’s temps i cuidar-se a un mateix per 

poder tenir una bona actitud davant l’alumnat. El treball de la respiració conscient permet 

alleujar tensions i evitar acabar el dia esgotat. També, saber que la veu es projecta des del còccix 

defuig de problemes d’afonia. 

Aspectes a tenir en compte durant el disseny de les sessions amb dansa: 

- Les sessions de dansa han de ser creades amb creativitat i han de ser ajustades a 

l’alumnat que es té al davant.  

- Les activitats es poden repetir en diversos dies, ja que els infants viuran una experiència 

diferent, sense la necessitat de ser conscient dels objectius dels exercicis.  

- S’ha d’escoltar al grup i valorar les necessitats d’aquest per poder fer propostes 

motivadores, vinculades a la seva realitat i poder sorprendre’s amb el resultat.  

- Les propostes poden ser tant a nivell terrenal com dempeus, a qualsevol edat. 

Aspectes a tenir en compte durant la sessió on es fa dansa: 

- A l’inici, cal cridar l’atenció dels i les alumnes, presentant la proposta com si fos un 

encanteri per tenir una motivació d’entrada.  

- Cal que el o la docent estigui motivat i predisposat a l’observació i escolta, perquè els 

nens i nenes també ho estiguin.  

- Cal escoltar al grup i deixar que els nens i nenes siguin els mestres i aprendre d’ells i 

elles.  

- Cal connectar amb la mirada amb tots els infants per atrapar al grup i oferir 

protagonisme a tots i totes.  

- Cal moure’s per l’espai perquè tot l’alumnat se senti recolzat i comunicar-se amb ells i 

elles, i així entenguin que tots anem en la mateixa direcció.  

- Si es fa un exemple, cal recordar-los que no s’ha de copiar, sinó que han d’expressar-se 

per ser ells i elles mateixos.  

- Recordar que a dansa no hi ha errors, ja que es busca allò real i autèntic.  
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- La negació no hauria d’existir, sinó que s’ha de deixar que els infants experimentin i facin 

seva la dansa per sentir-se apoderats.  

- Quan un infant no participa no se l’ha de forçar, ja trobarà el seu moment.  

- Si un infant distorsiona, és necessari posar conseqüències clares i apoderar-lo amb allò 

que fa bé.  

- Un suport addicional a l’aula poden ser 3 o 4 infants que ajudin a codirigir al grup amb 

una sèrie de consignes clares. 

Rol del mestre/a durant les sessions on es fa dansa: 

- El mestre/a ha de ser dins la dinàmica del grup, però oferint espai a l’alumnat i 

observant-lo.  

- Fer dansa amb els nens i nenes és un gran acompanyament i canvia la relació amb 

l’alumnat, ja que senten a la mestra com una més del grup.  

- És interessant poder gravar-se a si mateix a l’aula per fer un anàlisi i aprendre què es 

podria millorar. 

5. Planificació d’una classe de dansa 

BENVINGUDA – PRESENTACIÓ (temps 5 min)  

Captar l’atenció de l’alumnat presentant la proposta de manera atractiva. 

Descripció/Observació (temps 5 min) 

Petita explicació i demostració de l’activitat, si cal. 

Introducció/Motivació (temps 5 min)  

Sobre què anirà la sessió. 

Desenvolupament (temps 30 min) 

Recerca de la proposta, del que es pretén treballar. Deixar espai, llibertat d’expressió i 

intentar no intervenir, observar. Moure’s per tot l’espai perquè tot l’alumnat se senti recolzat 

i, gràcies a la comunicació, noti que tots els nens i nenes van en la mateixa direcció.  

 

Davant la programació s’ha de ser flexible, ja que el més important és respondre a les necessitats 

de l’alumnat i que se senti atès, i les sessions es van construint a partir d’això. Cal, doncs, que 

les propostes siguin properes a la seva realitat perquè hi hagi motivació.  

La dansa de l’escola ha d’oferir espais de moviment lliure, sense gaire pauta. Les coreografies 

han d’incloure moviments ideats pels infants. 



 

67 
 

Durant les sessions es treballen unes eines que, en el moment de la improvisació o dansa lliure, 

es recorda als nens i nenes que es poden fer servir. Es can assolint i treballant conceptes sense 

ser-ne conscients. No és fins que l’alumnat és gran que se n’adona d’allò après a través de la 

dansa. Alhora, els objectius de les classes no es presenten als infants per no condicionar-los, sinó 

que apareixen a posteriori, durant la reflexió conjunta. 

No cal innovar cada vegada, sinó que es poden repetir activitats per aprofundir-hi i apoderar 

l’alumnat. 

6. Exercicis de dansa per a infants 

BENVINGUDA – ESCALFAMENT 

Escalfament articular i moviment del cos per l’espai. 

DESENVOLUPAMENT 

1. PINTAR I BALLAR LA VEU 

Pintar la veu en un mural de la paret / Ballar la veu. Es fan dos grups, cadascun fa una de les 

dues coses quan sent a John Lennon cantant “Imagine”. Si no s’escolta la veu, no es poden 

moure ni pintar. 

2. IMITACIÓ D’IMATGES 

Diagonal amb la parella. Moviment d’un de la parella en 8 temps fins a una imatge congelada 

i imitació de l’estàtua per part de l’altre, també en 8 temps. Canvi de rol successiu fins a arribar 

al final de la sala. 

3. CONSTRUCCIÓ DE “CAPÍTOLS” 

Mig grup balla, interaccionant amb els altres i creant una història. Quan s’acaba el temps, la 

parella de cadascú, que es trobava observant l’escena, substitueix la figura de l’altre i continua 

la història que s’estava generant, ballant. Es fan diversos canvis de rol. 

4. INTERCANVI DE MOVIMENTS 

En dos grups, robar el moviment de l’altre grup. Els grups es troben en costats oposats de la 

sala i van avançant fent un moviment. Al creuar-se, els grups s’intercanvien el moviment, tot 

continuant el seu camí, però fent el pas dels altres. 

CONCLUSIÓ / COMIAT 

Rotllana de tancament. Amb els ulls tancats, es recorda als infants què s’ha fet durant la 

sessió. Llavors se’ls pregunta “Què us ha passat durant aquest procés?” i es deixa que 

responguin amb una paraula, amb un moviment o poden no respondre, si ho prefereixen. 
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BENVINGUDA – ESCALFAMENT 

Cercle de percussió al cos de la persona del costat per a l’activació corporal. 

DESENVOLUPAMENT 

1. MOVIMENT D’UNA PART DEL COS 

Per parelles, experimentar totes les possibilitats de moviment de les parts del cos que vagi 

indicant la parella. Llavors, fer que el moviment parteixi de la zona corporal que es senyali. 

Finalment, un de la parella balla des d’una part del cos concreta i l’altre ha d’observar per 

identificar-la. 

2. ENCAIX 

Un de la parella ofereix espais al seu cos i l’altre busca totes les possibilitats per encaixar-se.  

Oferir un espai a la parella, qui s’encaixa, i el primer desfà la figura per encaixar-se a la nova 

posició de la persona qui s’havia encaixat. 

Amb moviment, mig grup fa una forma i els altres s’encaixen on vulguin. El primer mig grup 

desfà la forma i s’encaixen on vulguin del segon mig grup. Així repetides vegades. 

3. CAMINAR LA DIAGONAL 

Diagonals. Combinació de caminar endavant i endarrere, per treballar la mirada activa. 

4. PES I CONTRAPÈS 

Treball dels conceptes de pes i contrapès, fent diagonals amb la parella. Primer es camina 

deixant el pes sobre l’altre de costat i, llavors esquena contra esquena, trobant el punt 

d’equilibri. 

Després s’avança agafats pel braç i deixant-se caure enfora. Es fa aquest exercici també caient 

un de la parella al terra i rodant. 

5. IMPULS 

A la diagonal, conduir a la parella com si fos un titella. Després donar un impuls a l’altre, que 

s’ha de continuar. 

6. BATALLA DE BALL 

Batalla de ball en dos grups encarats amb un líder a qui cal imitar. 

7. QUALITATS DEL MOVIMENT 

Quatre espais, cadascun amb una qualitat de moviment assignada. Transició entre tots els 

espais, canviant el moviment i creant un viatge. 

CONCLUSIÓ / COMIAT 

Rotllana de tancament.  
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BENVINGUDA – ESCALFAMENT 

En rotllana, despertar al cos de la persona del costat. 

DESENVOLUPAMENT 

1. IMITACIÓ DE TRIBUS 

Dos grups o dues tribus, una de les quals es mou quan sona la flauta. Al parar, es queden en 

una postura que és imitada per l’altre grup. La primera tribu marxa i deixa ballar a la segona, 

qui es congela en no sentir la flauta. El procés es va repetint. 

2. CREUAMENT DE TRIBUS EN NIVELLS I QUALITATS 

Divisió de l’espai en 3 i assignació d’un nivell (terra – mitja alçada – de peu) a cadascun d’ells, 

per part de les dues tribus. Les tribus es creuen travessant els espais en els diferents nivells. 

Mateix exercici anterior, però a més a més dels nivells, s’assignen qualitats. 

3. BATALLA DE BALL 

Batalla de ball. 

 

BENVINGUDA – ESCALFAMENT 

En rotllana, escalfar el cos de la persona del costat amb l’ou sonor. Joc del telèfon, passar un 

moviment sonor a la persona del davant. 

DESENVOLUPAMENT 

1. MIRALL I MÓN AL REVÉS 

Per parelles, joc del mirall, imitació de moviments. Llavors, joc del món al revés, s’ha de fer el 

moviment contrari de la parella. Introducció de les qualitats i els seus contraris. 

2. PARLAR DE LES QUALITATS 

Es parla amb els nens i nenes sobre les qualitats del moviment, agafant com a referència 

l’activitat anterior per veure quines han notat que feien. 

3. QUALITATS EN ESPAIS 

Divisió de la sala en 4 espais, cadascun d’ells amb una qualitat. Travessar tots els espais 

canviant a la qualitat indicada en cadascun d’ells. 

 

BENVINGUDA – ESCALFAMENT 

Simulació d’una excursió a la muntanya. Despertar el cos, com si ens llevéssim. 

DESENVOLUPAMENT 

1. EXCURSIÓ A LA MUNTANYA 
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Fer una excursió per la sala, com si estiguéssim a la muntanya, tot trobant diferents objectes, 

que condueixen a viure situacions que s’han de representar amb el cos. 

2. FOGUERA DE COMIAT 

Foguera de comiat, on hi ha diferents instruments musicals i cal tocar-los i fer un moviment 

amb ells. 

 

INICI A LA IMPROVISACIÓ 

BENVINGUDA – ESCALFAMENT 

Mobilització de totes les parts del cos, amb moviments petits i vibracions. Consciència de 

totes les zones corporals. 

DESENVOLUPAMENT 

1. DANSA AMB ELS ULLS CLUCS 

Treball del sentit de la vista i de l’oïda. Moure’s per l’espai amb els ulls tancats, escoltant els 

sorolls de l’entorn. 

2. TRANSICIÓ DE FORMES 

Per parelles, cadascú fa una forma i s’ha de transitar fins a la forma i posició de l’altre. 

3. DANSA AMB CONSIGNES 

Ballar amb una consigna, com per exemple, fent dibuixos a l’espai, sent un robot i imitant a 

algú altre. 

4. IMPROVISACIÓ 

Improvisació per grups, i els altres miren. 

CONCLUSIÓ / COMIAT 

Rotllana de tancament. Es pot preguntar als nens i nenes: “Què heu sentit?”; “Com us heu 

trobat en la improvisació?” 

 

Projecte moviment i pintura (llenguatge plàstic dins una proposta de dansa): 

- Es parteix de les necessitats del grup, oferir l’espai per poder ser cadascú. 

- La primera activitat és pintar i ballar l’espai, amb ceres a les mans. 

- Experimentació amb la pintura sobre un llenç a la paret, i resseguir el traç amb el cos. 

- Pintura al terra, amb moviments del cos. Previ, pintar un quadre amb la caiguda d’una 

gota de pintura sobre un plafó i el moviment del cos. 
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Actuació de dansa: 

- A partir de la situació de conflicte d’un grup i de la necessitat que tenien per expressar 

la dificultat de certes persones durant el confinament, creació d’una coreografia. 

S’utilitza el moviment per expressar les inquietuds, des de l’escolta del grup. 

- Treball previ a l’aula per crear i gravar unes frases que sonen durant la cançó: “Vine”, 

“Tu pots”, “Aixeca’t”, “Jo t’ajudo”, “No et rendeixis”, “Dona’m la mà”... 

- Dansa basada en l’encaix i la connexió. Dos infants al centre fan l’exercici de com encaixo 

amb l’altre, els altres exploren maneres de caure i la parella els ajuda a aixecar-se. 

Altres activitats: 

- Experimentació de la no mobilitat d’una part del cos, i veure com es desenvolupa el 

moviment. Deixar a l’alumnat trobar la seva manera de moure’s. 

- Exercici de confiança, deixar-se guiar per l’altre amb els ulls tancats. Els infants poden 

tenir la necessitat de parlar, però cal avançar-los la tasca que es farà i fer un treball de 

relaxació amb respiracions per evitar els nervis. Si s’anul·la la vista per fer una activitat, 

el moviment és més real, però al fer-ho amb nens i nenes és bo que puguin estar 

acompanyats per sentir-se més segurs. Estar amb els ulls tancats permet descobrir 

diverses textures de l’espai o ubicar-se en ell gràcies als sons. 

- Seure al terra en cercle amb una posició còmoda, respirar i notar la verticalitat de la 

columna es pot fer amb tot l’alumnat de l’escola. 

7. Avantatges de la dansa 

La dansa permet cuidar-se a un mateix i sentir, sol o amb els i les altres. A més, et prepara per 

tenir una bona predisposició dins l’aula. 

A través d’activitats obertes de dansa s’ofereix espai perquè cadascú sigui un mateix/a i es 

mostri tal com és. Això també facilita que l’infant estigui connectat. 

L’experimentació en dansa ofereix una autoregulació als nens i nenes perquè poden provar i 

adonar-se de coses, fet que fa més significativa l’experiència. 

La dansa i el moviment permeten experimentar i aprendre de manera visual conceptes teòrics. 

Si els infants es mouen, estan més concentrats i presents, no es desconnecten i entenen millor 

les coses. Si hi ha moviment, hi ha més aprenentatge, ja que al ser vivencial és més significatiu. 

Per tant, el moviment podria ser considerat una mesura universal per a captar tot l’alumnat. 
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La dansa també permet viure experiències com posar-se en la pell d’una persona amb una 

incapacitat física i treballar l’empatia. 
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7.6. Annex 6: Entrevista a les mestres. Resposta 

Resposta AB 

Quants anys fa que et dediques a la docència en aquesta escola? 

➢ Porto 2 anys a l’escola. 

Quina és la teva experiència amb la dansa? 

➢ No tinc cap experiència. 

Has fet cursos de formació en dansa? 

➢ Sí. 

Has intentat aplicar quelcom après al curs de la Carmen?  

➢ Sí. 

- Què has fet? Quines activitats has plantejat? 

➢ Activitats de respiració i consciència corporal, i d’altres de relaxació. 

- Has fet exercicis per a la teva preparació del cos? O només per als infants?  

➢ No. 

- Com t’està anant?  

➢ Bé. Passen coses molt interessants quan fem aquestes activitats. Després del pati, a 

vegades fem relaxació i es desperten sentiments. 

- Quines dificultats trobes? Què necessitaries per a resoldre-les?  

➢ Les cadires de l’aula fan nosa. 

- Quins recursos necessitaries per poder fer la dansa més present a la teva aula? 

➢ *resposta encara a concretar*. 

- En quines àrees et resulta més fàcil incorporar la dansa? 

➢ A música, matemàtiques i plàstica. Tot i això, intento incorporar moviment sempre 

que puc. 

- Veus beneficis en el rendiment i desenvolupament dels nens i nenes?  

➢ Encara tinc poca experiència per a poder oferir una resposta. 

Consideres que el curs de la Carme et va oferir prou formació o en necessites més? Em podries 

concretar què necessitaries exactament? 

➢ Em caldria més formació, sobretot per treballar jo corporalment. 
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Resposta AL 

Quants anys fa que et dediques a la docència en aquesta escola? 

➢ Aquest és el 4t any que estic a l’escola. 

Quina és la teva experiència amb la dansa? 

➢ Ballo flamenc. 

Has fet cursos de formació en dansa? 

➢ No, només el de la Carmen. 

Has intentat aplicar quelcom après al curs de la Carmen?  

➢ Sí. 

- Què has fet? Quines activitats has plantejat? 

➢ Alguns matins faig una dinàmica en cercle, en la qual els nens i nenes han de dir en 

paraules o expressar amb el cos com se senten. A més, intento que alguns conceptes 

els puguin aprendre a través del cos i moviment. 

- Has fet exercicis per a la teva preparació del cos? O només per als infants?  

➢ Sí. 

- Com t’està anant?  

➢ Bé, els infants ho han valorat positivament a l’avaluació del primer quadrimestre. 

- Quines dificultats trobes? Què necessitaries per a resoldre-les?  

➢ Em cal més formació. 

- Quins recursos necessitaries per poder fer la dansa més present a la teva aula? 

➢ Formació per a poder aplicar allò après a classe amb els nens i nenes. 

- En quines àrees et resulta més fàcil incorporar la dansa? 

➢ A totes crec que puc incorporar moviment. 

- Veus beneficis en el rendiment i desenvolupament dels nens i nenes?  

➢ Sí. 

Consideres que el curs de la Carme et va oferir prou formació o en necessites més? Em podries 

concretar què necessitaries exactament? 

➢ Voldria formació pròpia per a poder aplicar-la a l’aula. També em caldria conèixer 

més exercicis de moviments. 
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7.7. Annex 7: Respostes de mestres al Google Forms 

1. De quin nivell ets tutor/a? 

4t 

5è 

2n 

 

2. Tens coneixements en dansa? Quins? 

No tinc coneixements de dansa. Sí que em motiva formar-me i aprendre tan com pugui per 

incorporar la dansa i el moviment a l'aula. 

A nivell particular, ballo flamenc. 

He ballat gitanes durant 12 anys. 

 

3. Has fet formacions de dansa i/o moviment per a mestres? Quina? 

Formació de dansa per a docents (a l'Escola Preanton amb la Carme Nájera). 

Sí, curs de dansa en moviment, a l'escola Pereanton. 

Fem dansa. Una formació que vaig fer quan estava en una escola on participaven en aquest 

projecte i ensenyaven les danses a dur a terme. 

 

4. Consideres important la dansa/moviment a l'aula? Per què? 

Sí. Penso que és un fil més per anar teixint i integrant aprenentatges, afavorint el procés 

de desenvolupament i creixement personal dels infants. El moviment, la creativitat, les 

emocions, els somriures, l'experimentació, l'escolta d'un mateix i dels altres... penso que 

són aspectes fonamentals, entre altres, perquè els aprenentatges dels infants siguin 

significatius. 

Sí, perquè els infants necessiten moure's i a través del moviment també s'aqyireixen 

coneixement. A més a més, des de la dansa es treballen aspectes motrius molt importants 

a l'hora del.desenvolupament motor i cognitiu. 

Sí, penso que els nens i nenes s'expressen molt a través d'aquest llenguatge. A més, es pot 

treballar molt la cohesió i el sentiment de pertinença. 
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5. Fas exercicis de dansa/moviment a l'aula amb els infants? 

Sí. 

Sí. 

Sí. 

 

6. Quins exercicis fas? 

Exercicis de relaxació. 

Exercicis d’imaginació i expressió. 

Exercicis per a prendre consciència corporal. 

Exercicis de respiració. 

Exercicis mnemotècnics (per a aprendre conceptes a través del moviment). 

Exercicis de cohesió de grup (contacte amb els altres). 

Exercicis de desplaçament. 

Exercicis de relaxació. 

Exercicis per a prendre consciència corporal. 

Exercicis de respiració. 

Exercicis d’activació muscular. 

Exercicis mnemotècnics (per a aprendre conceptes a través del moviment). 

Exercicis de cohesió de grup (contacte amb els altres). 

Exercicis de relaxació. 

Exercicis d’imaginació i expressió. 

Exercicis de respiració. 

Exercicis de cohesió de grup (contacte amb els altres). 

Exercicis de desplaçament. 

 

7. Quan fas aquests exercicis? I per què? 

Alguns dels exercicis cada dia, com a rutina. 

Mínim una vegada a la setmana, abans de començar la jornada, per pendre consciència del 

cos i activar-nos. 

A part d'educació física, en algun moment d'expressió oral, quan estan nerviosos o quan 

ho crec necessari. 

 



77 
 

8. Què necessitaries per fer exercicis de dansa (o fer-ne més)? 

Més espai a l’aula. 

Millor gestió del temps. 

Més formació en dansa i moviment. 

Entendre i conèixer els beneficis de la dansa. 

Un banc de recursos de dansa i moviment. 

Integrar la dansa en d’altres matèries. 

Altres: Seguir aprenent a escoltar el meu cos. 

Més espai a l’aula. 

Millor gestió del temps. 

Més formació en dansa i moviment. 

Un banc de recursos de dansa i moviment. 

Integrar la dansa en d’altres matèries. 

Millor gestió del temps. 

Més formació en dansa i moviment. 

Integrar la dansa en d’altres matèries. 

 

9. Trobaries d’utilitat tenir un banc de recursos de dansa per a l’escola? 

Sí. 

Sí. 

Sí. 

 

10. En el cas de crear-se un banc de recursos compartit, voldries participar-hi aportant 

propostes? 

Sí. 

Sí. 

Sí. 
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7.8. Annex 8: Graella de recursos compartits 

RUTINES EN ROTLLANA I JOCS DE MOVIMENT PER FER A L’AULA 

NOM DE 

L’EXERCICI 

DESCRIPCIÓ MATERIAL FONTS 

SONORES 

EDAT 

DELS 

INFANTS 

MOMENT DEL 

DIA 

ADEQUAT PER 

L’imitador En gran grup, els nens i nenes es col·loquen fent 

una rotllana. Un dels infants fa un moviment de 

quatre temps i la resta del grup ha d’imitar-lo 

un cop hagi acabat. Cada vegada un dels 

nens/es és el protagonista.  

- - Educació 

Infantil a 

Cicle 

Superior 

Quan s’arriba a 

l’aula. Possible 

ús per 

expressar com 

se sent cadascú 

i despertar el 

cos i la 

imaginació. 

Memòria immediata. 

Protagonisme de tots els 

nens/es. 

Motricitat grossa. 

Imaginació i expressió. 

Escriptura 

corporal 

Es demana als infants que escriguin a l’aire, fent 

ús del cos, una paraula. Pot ser l’emoció que 

senten aquell matí, o quelcom que vulguin 

comunicar. La resta ha d’interpretar què és. 

- - Cicle Mitjà Quan s’arriba a 

l’aula. 

Escriptura. 

Imaginació i expressió. 

Motricitat grossa. 

Estàtues Es demana als infants que caminin per l’aula, 

amb els braços relaxats, les cames i el coll. Quan 

- Tree Song – 

René Aubry1 

Educació 

Infantil a 

En moments 

que calgui 

Relaxació. 

Seguiment d’ordres. 

 
1 https://open.spotify.com/track/779QcCBf3ZyeRT6vjaNIfP?si=dba502da68ec4043  

https://open.spotify.com/track/779QcCBf3ZyeRT6vjaNIfP?si=dba502da68ec4043
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es diu una paraula, els nens i nenes queden 

quiets fent una representació de la paraula 

proposada. 

Cicle 

Superior 

relaxar-se o en 

parada activa. 

Moviment-parada. 

Moviment espacial. 

Espirals Des d’una postura recta amb el cap apuntant al 

cel, amb les cames una mica separades i els 

peus paral·lels arrelats al terra, es dibuixen 

cercles amb el cos, fent espirals com la closca 

d’un cargol. Cercles de petits a grans, i després 

a l’inrevés. 

- Vanishing Act 

– Lou Reed2 

Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

Quan s’arriba a 

l’aula. 

Relaxació. 

Verticalitat. 

Respiració 

passiva 

Els nens i nenes estirats a terra, posen les mans 

ben obertes sobre les costelles. Es fan 

respiracions profundes, notant com l’espai dels 

pulmons es mou. S’omplen d’aire quan inspiren 

i es buiden a l’expirar.  

- - Educació 

Infantil a 

Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació.  

Respiració. 

 

La tortuga Drets, extensió i flexió de la columna vertebral. 

Es col·loquen les mans darrera el clatell, els 

colzes s’obren cap a fora i es deixa caure el cap 

amb l’esquena flexionada una mica endavant, 

creant una closca de tortuga. Un cop a baix es 

- Meditación – 

Reiki Armonía3 

Educació 

Infantil a 

Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació. 

Respiració. 

Seguiment d’ordres. 

 
2 https://open.spotify.com/track/7GOPGrhIuPlc93284ctzP3?si=838baf57378d4535  
3 https://open.spotify.com/track/60KrOqXW46JupSWjHj3VG5?si=a283ed7ca8494876  

https://open.spotify.com/track/7GOPGrhIuPlc93284ctzP3?si=838baf57378d4535
https://open.spotify.com/track/60KrOqXW46JupSWjHj3VG5?si=a283ed7ca8494876
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fa el contrari, s’obre el pit fent una extensió 

amb la columna vertebral. 

Llavors, encara amb els braços darrere el clatell, 

es deixa que els colzes baixin en direcció a terra, 

de manera alternada, fent torsions. 

Dutxa S’obren les cames, una mica flexionades, 

s’obren els braços en creu i es fan els 

moviments com si anéssim a dutxar-nos: tancar 

les portes de la dutxa, obrir l’aigua, posar-se 

sabó... i picar el cos amb els dits com si realment 

caiguessin gotes d’aigua. 

- Meditación – 

Reiki Armonía 

Educació 

Infantil a 

Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació. 

Respiració. 

Verticalitat. 

Activació muscular. 

Neteja 

corporal 

S’escombra tot el cos: braços, pit, panxa, cuixes, 

cames (davant/darrere) i, finalment, la cara. 

- A soft 

throbbing of 

time – Frank 

Bretschneider4 

Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació. 

Respiració. 

Verticalitat. 

Activació muscular. 

Sacsejar el cos Es sacseja el cos, fent que vibri per despertar-

se. Primer les espatlles, endavant i endarrere, i 

llavors amunt i avall. Tot seguit moure els 

braços, canells i mans, i llavors obrir i tancar els 

- A soft 

throbbing of 

time – Frank 

Bretschneider 

Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació. 

Respiració. 

Verticalitat. 

Activació muscular. 

 
4 https://open.spotify.com/track/1IRR93lVJMvpGYSeGSyIAl?si=42bd0d36462146ef  

https://open.spotify.com/track/1IRR93lVJMvpGYSeGSyIAl?si=42bd0d36462146ef
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dits. Després les cames es flexionen i estiren 

repetidament, i els peus piquen suaument al 

terra, la vibració del moviment recorre tota la 

columna vertebral. 

Salutació al 

sol 

Activació pulmonar amb massatges circulars 

amb el palmell de la mà, copets amb els dits 

junts de la mà, i amb la mà oberta. 

Salutació al sol pujant els braços inhalant en 

tres temps i dibuixant un sol pel costat. Quan els 

braços es toquen, deixar-los caure, flexionant 

els genolls. Una de les vegades, els braços 

queden a dalt, amb els palmells de les mans 

junts. La barbeta puja per mirar al sol. Amb 

l’exhalació es torna a la postura inicial. 

- Historiette No. 

5 – Fabrizio 

Paterlini5 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació. 

Respiració. 

Verticalitat. 

Triangulació Les cames separades a la distància dels malucs, 

els peus arrelats a terra i el cap apuntant al 

sostre, per tenir l’esquena llarga. S’és conscient 

dels peus, que comencen a moure’s. Es 

visualitzen tres punts: un punt verd sota el dit 

- Historiette No. 

5 – Fabrizio 

Paterlini 

Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati. 

Relaxació. 

Respiració. 

Verticalitat. 

 
5 https://open.spotify.com/track/66Q6qHI1mPeGiUj85F9ZGu?si=4c5835581c484802  

https://open.spotify.com/track/66Q6qHI1mPeGiUj85F9ZGu?si=4c5835581c484802
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gros, un punt vermell sota el dit petit i un punt 

groc al taló. Dibuixar una línia imaginària entre 

els tres punts (un triangle). Sentir que tots els 

punts del triangle toquen el terra.  

Activació dels 

peus 

Amb una pilota de tennis a terra, es posa un peu 

descalç a sobre d’aquesta i es fa rodar per tots 

els punts de la planta del peu, molt a poc a poc 

i aturant-se als diferents punts. No s’ha de fer 

pressió, sinó deixar el propi pes. Fer-ho amb 

ambdós peus per sentir el contacte amb el 

terra. 

Pilota de 

tennis 

Spiegel im 

spiegel – Arvo 

Pärt6 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

Quan es torna 

del pati o en 

arribar. 

Relaxació. 

Respiració. 

Verticalitat. 

Activació muscular. 

Astronautes Es camina com a astronautes, fent passos molt 

grans, com si fossin salts, ja que no hi ha 

gravetat. Cal anar amb el braç contrari al peu. 

- - Educació 

Infantil i 

Cicle 

Inicial 

En arribar a 

l’escola o en 

parada activa. 

Lateralitat. 

Moviment-parada. 

Moviment espacial. 

Micro 

moviments 

Moviments molt petits, gairebé imperceptibles, 

amb els glutis, cames, panxa (endins i enfora), 

braços, cames, espatlles, mans... 

- A soft 

throbbing of 

time – Frank 

Bretschneider 

Educació 

Infantil a 

Cicle 

Superior 

 Respiració energètica. 

Motricitat grossa. 

Verticalitat. 

Activació muscular. 

 
6 https://open.spotify.com/track/7zHd9LxIZB8WKosSWN9Umj?si=446657471c684292  

https://open.spotify.com/track/7zHd9LxIZB8WKosSWN9Umj?si=446657471c684292
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Personatges Es presenten tres personatges als nens i nenes, 

el flam, la línia i el robot. 

Flam: es mou el cos com un flam. 

Línia: es mou per la classe fent línies amb el cos. 

Robot: es mou amb moviments trencats, com 

un robot. 

La mestra va dient quin personatge fer a cada 

moment. També es pot associar un personatge 

a un tipus de música, i guiar als infants  

- Rain – Ryuichi 

Sakamoto7 

Cicle 

Inicial i 

Cicle Mitjà 

En moments de 

parada activa. 

Memòria immediata. 

Seguiment d’ordres. 

Imaginació i expressió. 

Moviment espacial. 

 

Blast Blast és l’acrònim de “Bunch of Ludicrous Action 

Surprise Tasks”, que vol dir moltes tasques 

sorpreses insensates i actives. Consisteix en 

proposar situacions sense sentit per iniciar el 

moviment com “caminar descalç per sobre un 

terra molt calent” o “intentar atrapar una 

papallona amb una xarxa”, de cop i volta en una 

sessió. 

- - Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

En moments de 

parada activa. 

Memòria immediata. 

Imaginació i expressió. 

Moviment espacial. 

Seguiment d’ordres. 

 
7 https://open.spotify.com/track/3mlqYwpqk8g5CFxmaJjAKv?si=c1deb152fb0f4333  

https://open.spotify.com/track/3mlqYwpqk8g5CFxmaJjAKv?si=c1deb152fb0f4333
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Bombolles de 

sabó 

Parelles, trios o grups de 4 participants. Els 

petits grups són bombolles de sabó que floten 

per l’aire i es mouen suaument i lentament per 

l’espai. Quan toquen una altra parella o grup, la 

bombolla explota i s’intercanvien els 

companys/es. 

Una variant és que al xocar les bombolles es 

vagi fent més gran. 

- Struggle for 

Pleasure – 

Wim Mertens8 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

En arribar a 

l’escola o en 

moments que 

calgui fer 

cohesió. 

Contacte amb els altres. 

Respiració. 

Moviment espacial. 

 

Construcció 

d’històries 

Un infant pensa una acció i l’interpreta amb 

moviments. Quan l’acaba queda immòbil, 

simulant una figura. El següent nen/a surt i 

continua aquesta història, segons ell o ella l’hagi 

interpretada. Així successivament tots els 

membres del grup. Un cop s’acaba es pot 

comentar què havia interpretat cadascú. 

- Eyes Closed 

and Traveling 

– Peter 

Broderick9 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

En moments de 

parada activa o 

per cohesionar 

al grup. 

Contacte amb els altres. 

Moviment espacial. 

Moviment-parada. 

Imaginació i expressió. 

Protagonisme de tots els 

nens/es. 

Com estem En rotllana, es pregunta als infants com es 

troben en el dia d’avui. Cadascú ha de dir com 

està fent un moviment. 

- - Educació 

Infantil a 

Cicle 

Superior 

En arribar a 

l’escola. 

Protagonisme de tots els 

nens/es. 

Imaginació i expressió. 

 
8 https://open.spotify.com/track/4I8cISLT4JPvkTZY1h9Gs1?si=ecb1740215d146e2  
9 https://open.spotify.com/track/6zYHwIlDPraiG9UTg4y0oe?si=4e8cb1eb868c46fa  

https://open.spotify.com/track/4I8cISLT4JPvkTZY1h9Gs1?si=ecb1740215d146e2
https://open.spotify.com/track/6zYHwIlDPraiG9UTg4y0oe?si=4e8cb1eb868c46fa
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Cadena de 

gestos 

En cercle, un infant fa un gest i aquest el va 

imitant tothom en ordre, formant una cadena. 

Una variant de l’activitat és que cadascú faci un 

gest propi. 

Fins i tot, es pot intentar fer que s’hagin d’imitar 

tots els gestos anteriors fets pels companys/es i 

inventar-ne un propi. 

- - Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

En arribar a 

l’escola o 

després del 

pati. 

Protagonisme de tots els 

nens/es. 

Contacte amb els altres. 

Memòria immediata. 

Seguiment d’ordres. 

Imaginació i expressió. 

La bruixa de 

l’ull màgic 

Un els nens o nenes és la bruixa o bruixot. La 

resta d’infants es mouen lliurement per l’aula, a 

l’espera de descobrir qui és la bruixa o bruixot, 

que encanta als companys/es aclucant l’ull. Qui 

és encantat, espera 5 segons i fa 3 passes 

endarrere, per quedar al terra com una estàtua. 

Si s’endevina qui és el bruixot o bruixa, es diu el 

seu nom en veu alta i es desfà l’encanteri.  

- Tree Song – 

René Aubry 

Cicle 

Inicial i 

Cicle Mitjà 

En arribar a 

l’escola o 

després del 

pati. 

Moviment espacial. 

Contacte amb els altres. 

Moviment-parada. 

Passeig 

amistós 

S’ha de caminar per l’aula, seguint la música i, 

en trobar una persona cal saludar-la 

amablement i donar-li la mà o una abraçada.  

- Often a Bird – 

Wim 

Mertens10 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

En arribar a 

l’escola o per a 

la cohesió 

grupal. 

Moviment espacial. 

Contacte amb els altres. 

Imaginació i expressió. 

 
10 https://open.spotify.com/track/12EGfu3mAvrZlqwje7dgg2?si=00d607424d484316  

https://open.spotify.com/track/12EGfu3mAvrZlqwje7dgg2?si=00d607424d484316
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Una possible variant és que s’inventin maneres 

diferents de saludar-se.  

Situacions 

compromeses 

L’alumnat es dispersa lliurement per l’espai i 

comença a desplaçar-se. Cada vegada que dues 

o més persones es creuen han d’aturar-se a 

saludar-se, però seguint les consignes que va 

donant la mestra. Per exemple, ens trobem 

amb: 

- Un amic/ga que fa molt de temps que 

no veiem. 

- Un veí de l’escala. 

- La nostra àvia. 

- Who Lights the 

Sun? – René 

Aubry11 

Cicle 

Superior 

En arribar a 

l’escola o per a 

la cohesió 

grupal. 

Moviment espacial. 

Contacte amb els altres. 

Imaginació i expressió. 

Sentiments En gran grup, els nens i nenes es mouen per 

l’espai i, en sentir el senyal exterioritzen allò 

que estan sentint amb moviment. Llavors, han 

d’anar ajuntant-se amb aquells qui expressin el 

mateix. 

Una variant és ajuntar-se amb algú que expressi 

el contrari i trobar un punt entremig. 

- - Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

En arribar a 

l’escola. 

Imaginació i expressió. 

Contacte amb els altres. 

Moviment espacial. 

 
11 https://open.spotify.com/track/01or14H60D1HjxfwAhvTR2?si=ad4c7352e31d4cb5  

https://open.spotify.com/track/01or14H60D1HjxfwAhvTR2?si=ad4c7352e31d4cb5
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Estàtua 

gegant 

Tots els nens i nenes seuen a terra. La mestra 

els va anomenant d’un en un i es situen en 

posició d’estàtua, tocant la part del cos del 

company/a que la mestra indiqui. Quan tota la 

classe està disposada, es forma una estàtua 

gegant i, després de fer una foto, la docent fa 

un compte enrere de 10 fins a 0 i l’estàtua es 

desfà de manera elegant amb tots els nens i 

nenes que marxen per l’espai. 

- Struggle for 

Pleasure – 

Wim Mertens 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

Quan es 

necessiti 

cohesionar la 

classe. 

Protagonisme de tots els 

nens/es. 

Contacte amb els altres. 

Relaxació. 

Respiració. 

Moviment-parada. 

Seguiment d’ordres. 

Lligats Col·locats per parelles, un dels infants es troba 

“lligat” imaginàriament a una part del cos de la 

parella, i ha de seguir els seus moviments a 

distància. 

- Tardes de 

Bolonha – 

Rodrigo Leao12 

Cicle 

Inicial a 

Cicle 

Superior 

En moments de 

parada activa. 

Contacte amb els altres. 

Moviment espacial. 

Memòria immediata. 

Seguiment d’ordres. 

Música tèxtil Es reparteixen mocadors i teles, i l’alumnat es 

dispersa per l’espai. La mestra posa una música 

suau i els nens i nenes segueixen el ritme amb 

el cos i amb els mocadors i teles. Es poden 

proposar desplaçaments lents per aconseguir 

Mocadors 

i teles. 

Spiegel im 

spiegel – Arvo 

Pärt 

Educació 

infantil i 

Cicle 

Inicial 

En arribar a 

l’aula o tornar 

del pati. També 

en moments de 

parada activa. 

Moviment espacial. 

Motricitat grossa. 

Seguiment d’ordres. 

 
12 https://open.spotify.com/track/5jpOqWXPK3EpNFRjsADfow?si=f832d1d104014513  

https://open.spotify.com/track/5jpOqWXPK3EpNFRjsADfow?si=f832d1d104014513
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diferents disposicions com rotllanes, mitges 

llunes... 

Compressió - 

Expansió 

Des d’una composició grupal d’espai mínim, 

tots a terra i molt junts, s’ha d’anar ocupant 

l’espai a partir de moviments lents. Cal 

mantenir punts de contacte amb els i les altres 

i construir una xarxa. Després, a poc a poc, es 

van separant per, un cop lluny, fer el procés 

invers i tornar a quedar en la posició inicial. 

- Spiegel im 

spiegel – Arvo 

Pärt 

Cicle Mitjà 

i Cicle 

Superior 

Després del pati 

o en moments 

que calgui 

cohesionar el 

grup. 

Relaxació. 

Respiració. 

Contacte amb els altres. 

Moviment espacial. 

Rentat de 

cotxes 

El grup es disposa en dues fileres paral·leles i un 

dels seus membres passa entremig de les dues 

fileres com si fos un vehicle. Els i les altres el van 

rentant, molt suaument, cuidant-lo. 

- - Cicle 

Inicial 

En arribar a 

l’aula o tornar 

del pati (o per 

cohesionar). 

Relaxació. 

Contacte amb els altres. 

Protagonisme de tots els 

nens/es. 

Premsa 

representada 

Es preparen retalls de diari de manera que s’hi 

puguin llegir fets que tinguin interès. 

S’escampen les notícies pel terra i l’alumnat, es 

desplaça per l’aula. Quan la mestra ho indica, 

tothom recull un retall, el llegeix per dins i 

comença a representar el que li suggereix. 

Retalls de 

diari. 

Tree Song – 

René Aubry 

Cicle 

Superior 

En moments de 

parada activa. 

Imaginació i expressió. 

Moviment-parada. 

Seguiment d’ordres. 

Moviment espacial. 
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7.9. Annex 9: Graelles d’observacions posteriors 

 COM PER QUÈ EFECTE CLASSE/ALUMNAT 

BENVINGUDA / PRESENTACIÓ 

Presenta la proposta de 

manera atractiva 

Demana als infants que s’imagini que són rellotges 

i vagin marcant diferents hores. 

Concorda amb la música que fan servir, 

que està inspirada en rellotges. 

 

Crea un clima favorable de 

treball 

Sí, aconsegueix que tots els nens i nenes es trobin 

connectats. 

Els motiva ser rellotges.  

Disposa d’espai per a dur-la 

a terme 

Les taules amb rodes fan que sigui més senzill 

apartar-les i disposar d’espai al centre de l’aula. 

  

DESCRIPCIÓ  

Petita explicació de 

l’activitat 

Explicació d’allò què demana (ser rellotges) i la 

correspondència d’aquest amb els angles 

matemàtics. 

Així els infants comprenen què se’ls 

demana fer i poden fer la relació amb el 

que es vol aprendre amb la motricitat. 

 

Exemplificació de l’activitat Alhora que fa l’explicació, exemplifica com ser un 

rellotge. 

Els infants que no hagin comprès via oral 

què cal fer, podran fer-ho de manera 

visual. 

 

Aprofita les propostes dels 

nens i nenes 

Els infants proposen ser rellotges mòbils, i la 

mestra ho aprofita i incorpora aquesta dinàmica a 

l’activitat. 

Els infants senten l’exercici més proper a 

ells/es. 

 

DESENVOLUPAMENT 
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Atorga llibertat d’expressió 

als infants  

Permet que explorin els diferents angles que es 

poden fer amb els braços, però després demana 

que tots i totes facin els mateixos. 

Si tots fan el mateix angle, pot explicar 

quin és i les seves característiques 

perquè l’alumnat l’identifiqui. 

 

Participació activa a la 

proposta 

La mestra es troba fent l’activitat amb els nens i 

nenes quan és pautada (angles concrets). En 

l’exploració, acompanya amb el piano. 

 
 

Ús de recursos sonors Symphony No. 101 en D Major: “The Clock”, II 

Andante, de Joseph Haydn. 

Música ambiental amb el piano. 

L’audició escollida està inspirada en el 

rellotge, el motiu principal d’aquesta 

sessió. 

 

Ús de recursos materials 
   

Observació activa de tot el 

grup 

Està pendent de tot el grup en tot moment, i dona 

feedback als infants del moviment que fan. 

  

Interdisciplinarietat de la 

proposta 

Dansa i matemàtiques, concretament els angles 

de 90 graus, 180 graus i 360 graus. 

  

TANCAMENT 

Cercle de tancament Es fa un cercle de tancament després de gravar als 

infants per parlar dels diferents angles que han 

representat. Posteriorment, es reprendrà la 

dinàmica i s’observarà el vídeo per treballar-hi. 
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Compleció de l’objectiu 

proposat 

Sí, s’han après els angles que es volien treballar. 
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 COM PER QUÈ EFECTE CLASSE/ALUMNAT 

BENVINGUDA / PRESENTACIÓ1 

Presenta la proposta de 

manera atractiva 

Fa un cercle i demana als nens i nenes que, 

descalços, comencin a escalfar el cos, de manera 

guiada. 

Els infants agraeixen poder moure’s i 

despertar el cos. 

 

Crea un clima favorable de 

treball 

Sí, aconsegueix que es relaxin en tornar del pati. 
 

 

Disposa d’espai per a dur-la 

a terme 

Aparta les taules i deixa espai suficient al centre de 

l’aula. 

  

DESCRIPCIÓ  

Petita explicació de 

l’activitat 

La mestra va narrant l’escalfament corporal 

(individual i per parelles).  

Això permet que hi hagi un clima 

favorable per a la relaxació en estar 

tothom en silenci, a excepció d’ella. 

 

Exemplificació de l’activitat Fa l’activitat amb un dels infants i, per tant, la resta 

pot veure què han d’anar fent. 

Ha treballat amb un infant sense parella.  

Aprofita les propostes dels 

nens i nenes 

 

 

 
 

  

DESENVOLUPAMENT 

 
1 Categories creades a partir del model de planificació d’una classe de dansa, de Carmen Nájera. 
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Atorga llibertat d’expressió 

als infants  

Tot i ser moviment guiat, poden fer-ho de manera 

lliure. No és una pauta estricta. A més, després hi 

ha una activitat d’encaix amb la parella que és 

completament d’expressió corporal pròpia. 

 
 

Participació activa a la 

proposta 

La mestra es troba fent l’activitat amb els nens i 

nenes. 

Hi ha un infant que li falta parella.  

Ús de recursos sonors Fa servir música de la llista d’Spotify compartida 

per la Carme Nájera al curs de dansa per a docents 

de Cicle Superior: 

https://open.spotify.com/playlist/0bXXnl75yJCJns

pkSYT5BX?si=1503bc3ef59647f5 
 

En aquesta llista de música hi ha cançons 

adequades per a la relaxació que la 

mestra va conèixer durant el curs. 

 

Ús de recursos materials 
   

Observació activa de tot el 

grup 

Està pendent de tot el grup en tot moment, i dona 

feedback als infants sobre com fer correctament 

els moviments. 

  

Interdisciplinarietat de la 

proposta 

No és una proposta interdisciplinària, però 

prepara als nens i nenes per a tenir una bona 

predisposició per a l’estudi i connectar amb els 

companys/es. 

  

TANCAMENT 

https://open.spotify.com/playlist/0bXXnl75yJCJnspkSYT5BX?si=1503bc3ef59647f5
https://open.spotify.com/playlist/0bXXnl75yJCJnspkSYT5BX?si=1503bc3ef59647f5
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Cercle de tancament No. No cal cercle de tancament, perquè la 

mestra pretén que es quedin amb 

aquesta sensació de calma per a 

treballar. 

 

Compleció de l’objectiu 

proposat 

Sí, els infants es troben més relaxats després del 

pati. 
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7.10. Annex 10: Entrevistes posteriors mestres 

Resposta AB 

Has estat fent exercicis de dansa durant aquest últim tram de curs? 

➢ Sí. He continuat fent un treball específic dels angles amb el cos i activitats de relaxació, 

sobretot a l’estona de música, que s’esveren amb el canvi d’aula. D’altra banda, s’ha fet 

una proposta interdisciplinar de dansa i pintura, conjuntament amb la mestra de dansa, 

per tal de crear llaços entre ambdues disciplines artístiques. 

Has trobat que la dansa ha tingut efectes positius a l’aula?  

➢ Sí, la dansa ha ajudat molt als infants a poder relaxar-se i conèixer millor el seu cos i les 

possibilitats. Tinc un alumnat molt actiu que li agrada molt ballar i ha estat un espai 

d’expressió que han agraït. 

Has aconseguit els propòsits que t’havies marcat a través de la dansa? 

➢ Sí, els angles els han après i quan hem fet relaxació realment s’ha notat. 

Quines han estat les dificultats més recurrents? 

➢ Falta de temps i falta de formació pròpia en dansa, em caldria entendre més el meu cos 

per poder ajudar als infants a fer-ho. 

En rebre la graella de recursos de dansa compartits, l’has trobat d’utilitat? L’has fet servir? 

➢ He fet alguna de les activitats destinades a la relaxació i m’han servit. Crec que si acaba 

sent funcional serà una bona eina que ens ajudarà a tots els i les docents. 
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Resposta AL 

Has estat fent exercicis de dansa durant aquest últim tram de curs? 

➢ Sí, he estat fent exercicis de rebuda a l’escola, al matí, per despertar el cos i la ment a 

través de la dansa. A més, després del pati, he realitzat exercicis de relaxació per a 

millorar la predisposició per a l’estudi. Un dia puntual vam repetir l’activitat de 

mostratge del mecanisme de les màquines amb el cos, aquest cop amb màquines 

complexes, que són les que estàvem estudiant en aquell moment. 

Has trobat que la dansa ha tingut efectes positius a l’aula?  

➢ Els infants de l’Escola Pereanton estan molt acostumats a ballar i, per tant, no se’ls fa 

estrany dur a terme aquestes activitats a l’aula. Tanmateix, fer-les des de la tutoria els 

ha aportat beneficis per a estar més atents després a l’aula. 

Has aconseguit els propòsits que t’havies marcat a través de la dansa? 

➢ Sí, relaxació i atenció. 

Quines han estat les dificultats més recurrents? 

➢ La manca de temps a l’aula per a dur a terme activitats de dansa. 

En rebre la graella de recursos de dansa compartits, l’has trobat d’utilitat? L’has fet servir? 

➢ L’he rebuda i m’ha semblat una proposta molt interessant i que serà de gran ajuda. De 

moment no he tingut temps de fer cap exercici de la taula. 

 


