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1. ABSTRACT

With my investigation, I pretended to discover whether the act of dancing can positively

affect children who are on their first years of school. That is to say, if by taking dancing

classes, children can obtain benefits.

Firstly, in order to discover it, I did some research on books, articles and on the Internet. I

was able to inform myself about different things I have never imagined.

Secondly, I started dancing sessions with kids who were doing P4 at Sant Lluís Gonçaga's

School.  I  did  12  classes  in  one  term.  With  the  results  of  my practical  work,  I  could

demonstrate my hypothesis.

Finally, I obtained the final results from which I understood that dancing cannot only benefit

children individually, but also collectively.

In conclusion, my final conclusions were that dance will be a good way to benefit children.

Besides, dancing classes at school should be added to school curriculum. 

While doing my investigation I found that dancing can also help pre-teens, young adults,

adults... But if we don't introduce dancing when children are small, they will probably feel

unsure about what they are doing or ashamed.
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2. INTRODUCCIÓ

En aquest treball de recerca es podran observar els diferents beneficis de la dansa, en

nens i  nenes que es troben a P4.  La influència  que té  la  dansa en el  cos a escala

muscular,  neurològic,  locomotor,  etc.  està  corroborada  per  estudis  científics.  Jo  m'he

volgut centrar més en com la dansa afecta de manera emocional, cinestèsica i/o en l'àmbit

de comportament dels infants durant aquesta etapa.

La raó que em va portar a escollir aquest tema pel meu treball de recerca va ser que tenia

molt clar que volia que estigués relacionat amb la dansa, ja que m'agrada molt ballar i des

de petita he estat practicant aquest esport.  He viscut, per tant, de primera mà com la

dansa  m'ha  afectat  emocional  i  personalment.  En  els  estudis  posteriors  al  Batxillerat

m'agradaria dedicar-me al món de l'educació, així doncs, vaig pensar que no podria trobar

millor tema que relacionar les dues coses que més m'agraden, els nens i la dansa.

He volgut fer una recerca dels diversos tipus de dansa, com també, com afecta la dansa

al nostre cos, tan física com psicològicament perquè crec que és una art que influeix en la

nostra manera de ser i en els nostres sentiments i emocions.

En  el  treball  també  he  volgut  parlar  sobre  la  teoria  de  les  intel·ligències  múltiples

plantejada per Howard Gardner i en la seva relació en l'àmbit educatiu, ja que, a través de

la dansa, es poden treballar diferents intel·ligències, sobretot la cinestèsica corporal. Les

intel·ligències més treballades a l'escola són la lingüística i la logicomatemàtica. Per tant,

si  des  de petits,  es  treballen  més intel·ligències,  aquells  nens tindran més capacitats

desenvolupades. El fet de no néixer amb un alt  nivell  d'intel·ligència intrapersonal, per

exemple, no vol dir que mai s'arribin a tenir aptituds en aquella perquè a través de l'esforç

s'aconseguiran grans capacitats. Totes les intel·ligències poden millorar si es treballen. És

per tant, aquest fet, el que he tractat de reflectir en la meva part pràctica a través dels

infants del curs de P4, que desenvolupin amb la dansa les intel·ligències que no poden

treballar fent altres activitats i veure si el fet de ballar els aporta beneficis.

Aprofitant doncs, que els infants (sobretot els d'educació infantil) es troben en una etapa

de màxim creixement i desenvolupament, no només en l'àmbit corporal i cerebral, sinó

que també a escala emocional i  personal (estan començant a fixar la seva essència i

personalitat), per què no introduir la dansa una mica més en el currículum escolar?
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Tota la informació extreta de les diferents fonts i la part pràctica que he realitzat m'han

ajudat a resoldre totes aquelles preguntes que m'havia formulat prèviament per arribar al

meu objectiu, que era determinar els beneficis que té la dansa en els infants, és a dir, «Pot

ser la dansa terapèutica?», «La dansa ajuda a gestionar millor les emocions?», «La dansa

pot ajudar a canalitzar millor les emocions?», «Amb la dansa puc ser jo, autèntic?».

Pel que fa a la metodologia, he dividit el treball en dues parts, la fonamentació teòrica i la

part pràctica. Dins de la part teòrica, tinc tota aquella recerca que m'ha ajudat a entendre

què és la dansa, els tipus de dansa existents, els aspectes neurològics que s'han de tenir

en compte quan parlem de la dansa, els beneficis que aporta al nostre cos tant físicament

com psicològicament i els estudis científics relacionats amb la dansa. 

Pel que fa al món de l'educació, he fet una contextualització de l'etapa d'educació infantil i

m'he centrat bastant en la psicomotricitat d'aquesta etapa.

Cal  comentar  que  tots  aquests  temes  donen  molt  de  què  parlar,  ja  que  hi  ha  molta

informació a extreure i treballar, però jo m'he centrat únicament en aquells aspectes que

he reflectit posteriorment en la meva part pràctica.

El meu treball de camp es basa sobretot en les sessions de dansa que he dut a terme als

infants de P4 de l'Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga. Durant tres mesos he fet

diferents sessions de dansa d'entre 30 i 45 minuts als nens i nenes, que formen part del

grup-classe de P4. Amb aquestes classes, en les quals he valorat ítems de comportament

i  musicals,  he  pogut  extreure  informació  que  m'ha  permès  observar  si  la  dansa  té

beneficis en els infants o no.

En  aquesta  part  pràctica,  trobem  en  primer  lloc  una  introducció  explicativa  sobre  el

funcionament  de  l'escola  Sant  Lluís  Gonçaga.  En  segon  lloc,  observem  el

desenvolupament i l'explicació de les classes de dansa amb els infants. En tercer lloc, la

valoració  /  observació  de les sessions de dansa.  Seguidament una justificació  de  les

activitats treballades i un llistat dels beneficis obtinguts. Finalment una posada en comú

amb la mestra i tutora de la classe de P4.
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A continuació i per tal de fer més entenedor el meu treball de recerca, definiré alguns dels

termes clau, aquells que poden portar més confusió:

-Cinestèsia: Sensació per la qual hom percep el moviment muscular, el pes, la posició,

etc., dels membres del cos.1

-Dansa Clàssica: Les característiques principals són:

·Ossos dels turmells suficientment forts per anar en pointe (en punta).

·Exigeix molts anys de preparació en forma i tècnica.

·Els moviments són estrictes i acurats.

-Dansa Moderna: Les característiques principals són:

·Llibertat i naturalitat dels moviments.

·Moviments coordinats amb la respiració.

·Coreografia adaptable al ritme de la música.

-Dansa Contemporània: Les característiques principals són:

·Dansa totalment interpretativa.

·Es busca expressar un sentiment, idea o emoció a través del ballarí.

·Les figures són més fluides en comparació al ballet.

-Dansa  Tradicional: Pel  que  fa  a  aquest  estil  de  dansa,  cadascun  té  les  seves

característiques i delimitacions.

Finalment,  per  concloure  amb aquest  apartat  d'introducció,  m'agradaria  agrair  a  totes

aquelles persones que d'una manera o altra m'han ajudat a tirar endavant el meu treball

de recerca.

En primer lloc, agrair el suport constant de la meva família i amics, en especial el de la

meva mare, que sempre s'ha ofert a ajudar-me quan ho he necessitat.

En segon lloc, donar les gràcies a la meva tutora de recerca, que s'ha mostrat sempre

motivada amb el meu treball de recerca i m'ha ajudat amb els diferents dubtes que he

tingut.

1 Definició extreta de l'Enciclopèdia Catalana.
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També, agrair a l'Escola Sant Lluís Gonçaga, no només el fet que m'hagin deixat dur a

terme les sessions de la meva part pràctica allà, sinó que també m'hagin ofert a mi i als

alumnes un lloc còmode on fer les sessions.

I  per  últim,  evidentment  als  infants  de  P4,  que  s'han mostrat  sempre interessats  per

l'activitat. M'ha encantat treballar amb tots ells.
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3. FONAMENTACIÓ TEÒRICA

3.1 Què és la dansa?

La dansa és un art que consisteix a expressar-se mitjançant desplaçaments i moviments

del cos que segueixen un patró. Generalment, van acompanyats de música i s’utilitzen

com a forma d’expressió, com a interacció social o pot estar present en actes espirituals o

en altres tipus d’actuacions artístiques. Totes les persones tenen la qualitat d’expressar-se

a través del moviment. Juntament amb el teatre i la música forma part de les tres arts

escèniques que existeixen des de l’antiguitat.

La dansa pot realitzar diverses accions com rotar, girar, saltar, doblegar-se i estirar-se. Si

combinem  totes  les  accions  podem  crear  nombres  indeterminats  de  moviments.  No

només  això  sinó  que  hi  ha  alguns  elements  com  les  sabatilles  de  punta  que  són

essencials  per  millorar  els  moviments  i  la  tècnica  de  cada  persona  i  fan  que  en  els

espectacles sigui més bonica l’estètica.

El  llenguatge corporal  humà és una forma d’expressió que abasta diversos plans.  És

comunicació  espontània  i  instintiva  però  també  calculada.  El  llenguatge  corporal  és

material  informatiu  real  i  fictici.  Els  elements  fonamentals  del  llenguatge corporal  són

l’espai, el temps, l’energia i la comunicació. 

La dansa pot ser social, participativa o representada per una audiència. Qualsevol mena

de dansa dona forma a idees, emocions i/o contenen una història.

Les danses populars estan entrellaçades amb les arrels històriques dels pobles, és a dir,

totes les societats han creat una dansa que els defineix i els caracteritza. Per exemple, en

els Països Catalans la dansa que els caracteritza és la Sardana, a Mallorca el Copeo i la

Jota és originària de moltes zones de la península Ibèrica.

Tots  els  estils  de  dansa  tenen  característiques  comunes,  com el  moviment  del  cos  i

l’expressivitat,  així  com consideracions humanes, físiques i  universals. La dansa és el

llenguatge més antic de la comunicació i una de les arts més antigues que hi ha.
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3.2 Tipus de dansa

En l'actualitat  trobem principalment quatre tipus de dansa: la Clàssica, la Moderna, la

Contemporània i la Tradicional o Popular.

Dansa Clàssica (Ballet)

El ballet va sorgir en la Itàlia del Renaixement (1400-1600). Va ser a França durant el

regnat de Louis XIV, anomenat Rei Sol que sorgeix la necessitat de la professionalització i

en 1661 es crea la primera escola de dansa: Académie Royale de la danse.

Tots els moviments de la dansa clàssica tenen una descripció molt  acurada i  estricta.

Totes les posicions de cada part del cos tenen un nom que normalment està en francès.

Per exemple, les cames sempre han d’estar col·locades en “andeor” que significa que els

talons s’han de tocar com fan els pingüins, els genolls sempre estan col·locats sobre les

puntes dels peus i les espatlles sobre els malucs. Els peus sempre han d’estar estirats,

les cames i els braços s’han de moure delicadament. 
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Dansa Moderna

Podem dividir la història de la dansa moderna en tres períodes: el primer iniciat al voltant

del 1900, el segon el 1930 i el tercer en finalitzar la Segona Guerra Mundial el 1945.

Els orígens del moviment daten de finals del segle XIX. Encara que el moviment es va

donar simultàniament per diferents artistes, es pot dir que va començar el 1900 amb els

primers recitals de Loie Fuller a l'exposició de París i d'Isadora Duncan a Londres.

És una expressió corporal artística que es basa en la interpretació dels ballarins i la visió

dels coreògrafs.  Els moviments ens mostren els sentiments i  emocions que ens volen

transmetre  els  ballarins  al  públic  amb  una  interpretació  lliure.  Aquesta  dansa  no

s’assembla gens a la dansa clàssica, ja que en lloc de seguir els criteris i les normes de la

dansa clàssica, la dansa moderna crea els seus propis passos i moviments. Alguns dels

estils més actuals de la dansa moderna són el Funky i el Hip hop.
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Font:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa_M
oderna

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa_Moderna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa_Moderna


Dansa Contemporània

Els orígens del moviment daten de finals del segle XIX quan ballarines com les nord-

americanes  Loie  Fuller,  Isadora  Duncan,  Ruth  Saint  Denis,  Martha  Graham,  Doris

Humphrey i  l'alemanya  Mary Wingman van  sentir  massa  restriccions  en  el  ballet  per

expressar-se. 

És  una disciplina  que  està  basada en la  dansa clàssica  i  té  influències  de  la  dansa

moderna i contemporània, se n'inclouen d'altres com per exemple els girs i torsions de

l'esquena, propis de la dansa moderna.

A la dansa clàssica es valora que els ballarins tinguin mides i aspectes similars en canvi a

la dansa contemporània es valora la diversitat física i d’estils. Normalment se sol ballar

sense cap classe de sabatilles o aranyes2 i es juga amb els moviments provocadors que

destaquen per no dur el cabell recollit o també per portar determinades peces de roba,

complementant així l'expressió de les emocions.

2 Les aranyes són uns protectors que funcionen com una sabatilla de mitja punta, però que només recobreix la part
del metatarsià.
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Il·lustració 4: Escola Color Dansa de Sant Cugat
Font: http://colordansa.com/  



Dansa Tradicional

Les danses tradicionals, populars o folklòriques són danses pròpies de la cultura popular

d'una comunitat de persones o bé d'un país. Aquestes danses s'han anat transmetent de

generació en generació. 

La majoria de danses tradicionals tenen un propòsit festiu. Moltes acompanyen tasques

quotidianes, moments socials o personals importants, com per exemple, la verema o un

casament. Algunes d'altres poden tenir un origen guerrer, religiós, ritual, màgic o místic.

En  general,  les  danses  folklòriques  van  acompanyades  de  música  tradicional,  les

executen  persones  que  tenen  molt  poca  preparació  professional  i  se  solen  ballar  en

activitats socials. A vegades, els ballarins porten posada indumentària tradicional.

Als Països Catalans trobem diferents danses tradicionals, però les més conegudes són la

jota3 i la sardana4.

3 La jota és una música tradicional ballada i que està estesa per tota la Península Ibèrica i les Canàries.
4 La sardana és una dansa popular catalana considerada el ball nacional de Catalunya. Consisteix en formar una

rotllana i puntejar amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla.
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Font:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ball_dels_cossiers 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ball_dels_cossiers


3.3 Aspectes neurològics a tenir en compte

Ballar involucra moltes funcions del sistema nerviós. Involucra atenció, memòria, voluntat,

sensibilitat, emoció i moltes més modalitats sensorials a més del moviment. En l’escorça

cerebral es troben el lòbul frontal,  que conté les neurones, que reprodueixen la parla,

elaboren el pensament i modulen l'emoció. També trobem el cerebel que té relació amb el

control del cos i l’equilibri, que és fonamental en la dansa. El lòbul parietal  intervé en el

desplaçament, molt important a l’hora de calcular l’espai. Començar a ballar, no és només

bo per al nostre cos, sinó que també ho és per al nostre cervell. Els moviments que es

requereixen per a les coreografies, fan que tots els músculs s’impliquin, incloent-hi el  lòbul

frontal5. 

En el nostre cervell, tenen lloc molts esdeveniments mentre estem ballant. Per exemple,

s’avaluen  senyals  d’ubicació  en  l’espai,  es  decideixen  quins  músculs  estirar  i  quins

contraure, es manté l’equilibri, es perfeccionen els moviments, etc. 

Els científics de l'Escola de Medicina de Nova York diuen que ballar és l'activitat  més

efectiva per evitar l'envelliment del cervell. Està inclosa dins del grup de tasques que no

podem deixar de fer. A més, quan abans es practica la dansa, més s’estimulen els dos

hemisferis cerebrals i per tant, es conserva millor la lucidesa. 

La gerontologia6 durant anys ha tractat d'identificar quines són les accions que permeten a

les persones no patir problemes de l'ancianitat. Entre les conclusions a què van arribar es

troben el fet de ballar repetitivament sigui de manera professional o lúdica. La dansa o el

ball  exigeixen  creativitat  per  realitzar  cada  pas,  produint  reestructuracions  en  les

estructures  neuronals.  També s'augmenta  l'oxigenació  cerebral.  El  ball  és  un  exercici

aeròbic  que  ajuda  a  l'enfortiment  cardiovascular  i  de  múscul  esquelètic.  En  els  nens

afavoreix la concentració, l'atenció, la memòria, treballar i pensar més ràpidament.

5 El lòbul frontal és un lòbul en el còrtex cerebral dels vertebrats. En el cas dels éssers humans és una part molt
desenvolupada, d'una mida relativament superior a la dels altres animals i es troba per davant dels lòbuls parietals.
Filogenèticament és el més tardà i això vol dir que només està desenvolupada en els animals més complexes, en
especial els homínids.

6 La gerontologia és una disciplina científica que estudia l'envelliment, la vellesa i l'adult major sota la perspectiva
biològica, psicològica i social.
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El nostre cos produeix una sèrie d’hormones: la dopamina7 (responsable del plaer i  la

motivació), la serotonina8 (responsable d'alleujar l’estat d’ànim) i l'endorfina9 (responsable

de produir felicitat). Hi ha una sèrie d’activitats que ajuden al nostre organisme a produir-

les. La dansa, és una de les millors activitats per produir aquestes hormones, igual que la

pràctica d’altres esports.

Científics de la  Universitat  d'Oxford han trobat  que la  capacitat  per  aprendre  tasques

complicades és proporcional a la quantitat d'una substància química anomenada GABA,

un  neurotransmissor  que  regula  l'activitat  elèctrica  de  les  neurones.  El  GABA és  un

neurotransmissor important per a la plasticitat  de l'escorça motora frontal,  la regió del

cervell involucrada en la planificació, el control i l'execució de moviments voluntaris. S'ha

reportat  que  una  reducció  de  GABA  en  fins  a  un  30%  augmentava  la  velocitat

d'aprenentatge en un 70%. Els resultats suggereixen que el nivell de GABA pot ser clau

en  l'escorça  motora  per  realitzar  les  connexions  neuronals  que  constitueixen  la  base

cel·lular de l'aprenentatge i la memòria. 

7 La Dopamina és un neurotransmissor que està en una gran varietat d’animal,  tant en els vertebrats com en els
invertebrats.  En  el  cervell,  funciona  com  a  neurotransmissor  que  es  dedica  a  activar  uns  tipus  de  receptors
(D1,D2,D3,D4,D5) i les seves variants. Es produeix en diverses arees del cervell, sobretot a la substància grisa i a
l’àrea ventral tegmental. També és una neurohormona relacionada amb l’hipotàlem, la funció principal que es dedica
a  inhibir  l’alliberament  de  prolactina  de  l’adenophipòfisi.  La  dopamina  pot  arribar  a  ser  subministrada  com  a
medicament que actua sobre el sistema nerviós simpàtic, provocant diversos efectes com per exemple augmentar la
pressió sanginia o de les pulsacions.

8 La  Seretonina  també  anomenada  5-hidroxitriptamina  (5-HT)  és  una  substància  pertanyent  a  les  amines
biogèniques. Actua majoritariament com a  neurotransmissor. Es distribueix per tot l’organimes i fa moltes funcions.
Té una gran influencia en el sistema psiconerviós, per això sovint se'n diu hormona de l’humor.

9 L’Endorfina és un pèptid opioide endogen que fa la funció de neurotransmissor. És produït per la glàndula pituïtària i
per l'hipotàlem durant l'exercici, en moments d'excitació i de dolor, mentres menges algun aliment picant i també
amb l'amor i els orgasmes. El terme endorfina està compost per dos parts: "endo" i "orfina", són les arrels que
deriven d'endògena i morfina.
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Il·lustració 6: Lòbul frontal
Font: https://www.lifeder.com/lobulo-frontal/



3.4 Beneficis de la dansa pel nostre cos, ment i ànima

Els moviments que es realitzen en ballar ens ajuden a alliberar-nos de les contractures

musculars.  A més,  oxigena  la  sang,  ens  exercitem  i  ens  divertim.  També  millora  la

flexibilitat i evita el dolor en les extremitats, així com disminueix els nivells de colesterol i

enforteix  les  activitats  pulmonar  i  cardíaca.  Ajuda  a  controlar  la  respiració  i  permet

mantenir el cor en forma. 

La dansa constitueix una activitat aeròbica, la qual cosa afavoreix la pèrdua de pes, la

resistència,  l'augment de força muscular,  el  desenvolupament de massa muscular i  la

millora  de  la  circulació  sanguínia.  Per  tant,  el  moviment  del  cos  és  un  procés  físic,

emocional  i  social,  que  pot  potenciar  i  afavorir  la  salut  de  les  persones  de  diverses

maneres. 

L'equip de professionals creadors de la Tecnicatura Superior en Arts Comunitàries del

Moviment (un grup de coreògrafs i ballarins de dansa teatre i expressió corporal, formats

en el  IUNA i de psiquiatres i psicòlegs), afirma que el nostre entorn i el del nostre propi

cos, o la vivència dels nostres records o aspectes psicològics representen estímuls que

tenen la capacitat de despertar en nosaltres alguna mena d'emoció. Les emocions per la

seva banda, sense importar la seva naturalesa, condicionaran la nostra conducta i per tant

la nostra manera de moure'ns.

"L'estudi no acadèmic de la dansa, com a activitat física o de recreació, té una influència

molt positiva i generalitzada en la vida dels que el practiquen”, explica Francisca Dintrans,

psicòloga, docent de la Universitat Major i, a més, ballarina.

L'experta afegeix que "Els que tenen interès per estudiar dansa i aconsegueixen conciliar-

lo amb les seves activitats laborals de manera adequada, sentiran major satisfacció de les

seves necessitats de realització personal, i per tant, major sensació de benestar general.
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Il·lustració 7: Instituto Universitario Nacional del Arte
Font: http://universidades.en-la-

argentina.com.ar/universidades/iuna



Físicament, les persones se senten més saludables, tonificades, milloren la seva postura,

el que moltes vegades es reflecteix en una relació més positiva amb la seva corporalitat i

amb els altres, podent mostrar-se més contentes, enèrgiques o segures". "Els estudiants

o practicants de la  disciplina es veuen enfrontats a la  crítica,  la  frustració,  l'exposició

davant  d'altres,  sent  la  dansa  un  bressol  d'aprenentatges  com  ara,  tolerància  a  la

frustració o a la crítica, perseverança per a l'assoliment de metes, respecte, compromís

amb el grup, entre d'altres. Aquests aprenentatges, tan valorats socialment, repercuteixen

en altres àrees de la seva vida", destaca l'experta. Indica, que quan ballem, es desperten

sensacions, idees, sentiments i emocions que emergeixen en el nostre subconscient, de

tal manera que es desperten els vincles socials.

El ball  no només és un bé cultural,  sinó que és un mitjà de promoure el  benestar, la

qualitat de vida i la salut. El ball vincula els individus emocionalment i corporalment. El ball

i la dansa s'han consolidat en l'espècie humana. Un dels arguments que possiblement

afirma aquesta hipòtesi és que les persones, ja des que naixem, tenim el sentit del ritme

musical. És un fet, que els nadons s'exalten quan apareix un ritme inesperat. A més, el

ball i la dansa són un element d'expressió i comunicació que ens permet un llenguatge no

verbal.  El  cos  en  moviment  expressa  molts  cops,  coses  difícilment  explicables  amb

paraules. El llenguatge del cos sembla que és més directe i més fàcil de comprendre. 

Si arribem a la conclusió que el ball augmenta l'empatia i la conducta pro social, el més

lògic és que es fomentés des de la primera infància per aconseguir una millor pràctica. El

ball i la dansa no han de ser només per a persones adultes. 

Hem d'admetre els nens a la pista de ball i donar-li més importància a aquesta matèria en

el sistema d'ensenyament, ja que si no es fomenta la dansa des de ben petits, d’adults els

hi costarà més, i se sentiran més avergonyits.
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Il·lustració 8: Professora i alumna de
dansa clàssica

Font: http://www.olebebe.com/wp-
content/uploads/danza-cl

%C3%A1sica.jpg

Il·lustració 9: Grup de nenes ballant i millorant la seva
expressió corporal, 2016

Font: https://expresioncorporalispa.blogspot.com/



3.5 Estudis científics relacionats amb la dansa

La dansa és  una forma d'expressió  humana que va  aparèixer  fa  gairebé dos milions

d'anys i ens ofereix una oportunitat única per investigar la plasticitat del cervell i la seva

interacció en el comportament. 

Un  estudi  publicat  a  "Annals  of  the  New York  Academy of  Sciences",  suggereix  que

l'aprenentatge del ball s'acompanya de canvis a llarg termini en la matèria grisa i blanca

del cervell, la substància blanca permet la comunicació entre la matèria grisa i les altres

parts  del  cos.  Transmet  la  informació  de  les  diferents  parts  del  cos  cap  a  l'escorça

cerebral.  També  controla  les  funcions  de  les  quals  el  cos  no  és  conscient,  com  la

temperatura, la sang de pressió i el ritme cardíac. S'encarrega d'alliberar les hormones i

gestiona el control  de la fam i la set,  i  també de les emocions. La matèria grisa està

relacionada amb les capacitats intel·lectuals, es troba a les regions del cervell implicades

en  el  control  muscular  i  la  percepció  sensorial  com  veure  i  sentir,  la  memòria  i  les

emocions, la parla, la presa de decisions i l'autocontrol. 

Des de la societat Espanyola de Neurologia, ens expliquen que gràcies a les tècniques de

neuroimatge s'han identificat diversos tipus de regions situades en el cervell implicades en

aquest  procés:  en  el  lòbul  frontal  es  produeix  la  planificació  del  moviment;  l'escorça

promotora  i  l'àrea  motora  suplementària  s'encarreguen  de  la  nostra  posició   de

permetre'ns recordar accions anteriors; l'escorça motora primària envia instruccions als

músculs; mentre que el cerebel i els ganglis basals ens mantenen en equilibri i permeten

la sincronització del moviment.

Segons un estudi de l’Escola de Medicina Albert Einstein dels Estats Units les persones

grans que practiquen dansa no es veuen tan afectades pel  deteriorament de la seva

funció mental en comparació dels que practiquen altres activitats. Els investigadors  van

estudiar  la  relació  que  hi  ha  entre  la  pràctica  d’activitats  de  lleure  i  l’aparició  de  la

demència. La demència senil és un deteriorament de les facultats intel·lectuals que es

veuen afectades a persones majors de 70 anys. 

L'estudi es va centrar en sis activitats d'oci: llegir, escriure, fer mots encreuats, targetes,

xerrades  i  música  i  nou  activitats  físiques  (natació,  ciclisme,  dansa,  gimnàstica,  jocs

d'equip, caminar, netejar i tenir cura dels nens). Entre totes les activitats físiques, el ball

era l’única que reduïa significativament el  risc de desenvolupar demència senil.  Si  es

practica l’esport amb regularitat, es redueix aquest risc en un 76%, el doble que amb la
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lectura.  A  diferència  de  la  majoria  d'altres  pràctiques  físiques,  la  dansa  implica

interaccions mentals i socials significatives. La dansa integra diverses funcions mentals en

una  sola  activitat  -cinètica,  racional,  musical  i  emocional-,  la  qual  cosa  estimula  la

connectivitat neuronal. A més la dansa pot ajudar a tenir un envelliment saludable i té un

efecte immediat en la intel·ligència a qualsevol edat.
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3.6 Contextualització de l'etapa d'educació infantil

L'etapa educativa d'educació infantil treballa amb els infants de 0 a 6 anys. Dins d'aquesta

etapa trobem dos grans períodes, el de la llar d'infants, en el qual trobem nens i nenes de

0  a  3  anys,  i  el  de  Parvulari,  que  és  de  3  a  6  anys.  En  l'etapa  d'educació  infantil,

l'escolarització dels petits no és obligatòria però sí recomanable.

El  principal  objectiu  de  l'educació  infantil  en  els  centres  educatius  és  ajudar  al

desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nens i nenes amb

la col·laboració de les seves famílies. En l'etapa d'educació infantil s'intenta proporcionar

un clima acollidor i un entorn de confiança.

Durant la segona etapa d'educació infantil és imprescindible que les nenes i els nens se

sentin actius i tinguin la capacitat d'anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el

món que els envolta.

És  en  l'etapa  d'educació  infantil  en  la  qual  els  mestres  i  les  mestres  han  de  mirar

d'aconseguir que tots els infants assoleixin capacitats en les tres àrees treballades. La

primera àrea fa  referència a la  descoberta d'un mateix i  dels  altres,  on a partir  de la

interconnexió que es farà entre el jo i l'altre sorgirà el fet de voler establir un benestar amb

un mateix  i  amb  els  altres.  Aquestes  dues  descobertes  van  molt  lligades,  ja  que,  la

descoberta  d'un  mateix  no  es  pot  entendre  sense  la  descoberta  de  l'altre.  A través

d'aquesta àrea, l'infant serà capaç de fer un autoconeixement i gestió de les emocions,

establir relacions afectives i comunicatives i tenir una autonomia personal i racional.

El segon aspecte que es treballa és l'àrea de descoberta de l'entorn que ha d'ajudar als

infants  a  entendre  aquells  objectes  i  situacions  que  els  envolten,  els  interessa,  els

angoixa... Però no només això sinó que també poden formar la seva pròpia imatge amb

recursos i capacitats per resoldre problemes o emprendre noves aventures. Amb aquesta

àrea  els  petits  seran  capaços  d'explorar  l'entorn,  interpretar  i  experimentar,  raonar  i

representar.

Finalment, es treballa l'àrea de comunicació i llenguatges on a través d'un espai que faciliti

un bon aprenentatge, les nenes i  els nens seran capaços d'experimentar els diferents

usos i funcions dels llenguatges. Amb l'ajuda de l'especialista, els infants desenvoluparan

llenguatge verbal i no verbal. La comunicació en l'infant és molt important, ja que, sinó no

podria  relatar  les  seves  experiències  o  vivències,  explorar  reptes  nous  i  sobretot

expressar  sentiments  i  coneixements  amb  els  altres.  És  dins  d'aquesta  àrea  on  es

treballen sobretot la psicomotricitat i, per tant, la dansa. En aquesta àrea s'experimenta

amb el gest i el moviment, ballant i jugant a crear moviments amb el cos, per així trobar la
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capacitat expressiva d'un mateix i les emocions que comporta.
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3.6.1 La psicomotricitat en el marc de l'Educació Infantil

El cos, el moviment i l’acció és molt important per al desenvolupament integral de l’infant,

especialment a les primeres edats, és a dir quan l'infant es troba a Educació Infantil. Tot i

això,  la presència del  treball  corporal  a l’escola és escassa, ja que en aquesta etapa

generalment  l'activitat  lúdica,  corporal  i  expressiva  que  es  fa  es  redueix  a  una  hora

setmanal. Aquesta activitat a través del joc, l’acció i l’experimentació afavoreix el procés

de construcció del coneixement.

Segons l'article d'Isabel Viscarro Tomàs, hi ha una clara absència del terme psicomotricitat

al currículum d'Educació Infantil. La psicomotricitat no ha de ser una matèria aïllada del

programa educatiu, sinó una metodologia pensada per assolir  uns objectius educatius:

afavorir el desenvolupament integral de l’infant que sorgeix de la utilització del cos i el seu

moviment. 

El principal objectiu del Currículum d'Educació Infantil i la Pràctica Psicomotriu Educativa

és que els infants aconsegueixin assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que

correspon al seu moment maduratiu i anar formant una imatge positiva d'ells mateixos i

dels altres. Per tant, el Currículum d'Educació Infantil i la Pràctica Psicomotriu Educativa

tenen alguns factors en comú.

La sessió de psicomotricitat pretén afavorir el desenvolupament de l'infant a partir de la

seva expressivitat. L'infant s'expressa no només corporalment sinó que també ho fa de

manera emocional a partir de la seva acció. Aquest també és capaç de rebre el mirall dels

altres a través de la pràctica psicomotriu.

Amb  la  psicomotricitat  els  infants  tenen  la  possibilitat  de  saltar,  girar,  equilibrar-se  i

desequilibrar-se,  pujar,  baixar,  amagar-se,  jugar  amb  pilotes,  cèrcols,  robes,  coixins...

Però també tenen la possibilitat de descobrir nous objectes a través de la manipulació.

Al final de les sessions de psicomotricitat, és interessant que se li ofereixi a cada infant

materials per modelar, dibuixar o parlar d'allò que acaben de viure, potenciant d'aquesta

manera  la  interiorització,  la  representació  i  la  reflexió.  Aquests  aspectes,  Aucouturier,

pedagog francès i creador de la pràctica psicomotriu, els anomena “temps d’expressivitat

plàstica i llenguatge”.
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3.7 Les intel·ligències múltiples en relació amb la dansa i l'educació infantil

La intel·ligència és l'acció d'entendre alguna cosa amb el pensament, és a dir, la capacitat

de  comprendre,  aprendre,  resoldre  situacions noves10...  Howard  Gardner11 va  idear  la

teoria de les Intel·ligències múltiples i cal destacar que ell en cap moment va entrar en

contradicció amb la definició científica de les intel·ligències. El que Gardner va proposar

va  ser  que  la  vida  humana  requereix  el  desenvolupament  de  diversos  tipus

d'intel·ligències. 

H.  Gardner  va  iniciar  els  seus  estudis  a  partir  d'observacions  que  realitzava  sobre

poblacions de subjectes especials, és a dir, nens talentosos artísticament o adults que

havien patit  algun tipus d'accident cerebral, bé vascular o bé traumàtic. És per aquest

motiu  que havien  perdut  alguna capacitat  cognitiva  però  no tot  el  repertori  d'aptituds

intel·lectuals.

Gardner  també va  dur  a  terme observacions antropològiques,  és  a  dir,  com diferents

persones que viuen en diferents cultures resolen problemes de diferents maneres. Així

mateix,  en  conclusió,  va  recollir  observacions  del  camp  de  la  psicologia  i  el

desenvolupament que van evidenciar l'existència de diferents aptituds en qualsevol mena

de persones.

Com he comentat abans, Gardner no va tenir una contradicció cap a la definició científica

d'intel·ligència, és cert però, que va afegir a la seva teoria de les Intel·ligències múltiples,

una nova definició. Segons Gardner, la intel·ligència "és un potencial psicobiològic per a

resoldre problemes o crear nous productes que tenen valor en el seu context cultural12”.

H.  Gardner  va  elaborar  una  sèrie  de  requisits  que  s'havien  de  complir  per  tal  que

qualsevol atribut psicològic de l’esfera del rendiment cognitiu es considerés intel·ligència.

El 1983 va proposar set intel·ligències bàsiques, les quals es podien ampliar a mesura

que anessin sorgint capacitats que complissin els requisits que ell havia proposat. 

Les  vuit  intel·ligències  múltiples  actuals  són  les  següents;  intel·ligència  lingüística,

intel·ligència  logicomatemàtica,   intel·ligència  musical,  intel·ligència  existencial,

intel·ligència  espacial,   intel·ligència  cinestèsica  corporal,  intel·ligència  naturalista,

10 Definició extreta de la següent font; Diccionari – Institut d'Estudis Catalans
11 (Scranton, Pennsilvània, 11 de juliol del 1943). Howard Gardner és un psicòleg americà conegut per la seva teoria 

de les intel·ligències múltiples. Va qüestionar la noció tradicional d'intel·ligència afirmant que l'ésser humà no té una 
sola capacitat que es pugui anomenar amb aquest terme, sinó que conté intel·ligències múltiples.

12 Cita extreta de la següent font; PrisMa Formació Psicopedagòfica. Les intel·ligències múltiples a l'aula. Document 
digital: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwCgVPxmStMsWTStgkxPwlkmKsw?
projector=1&messagePartId=0.1 
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intel·ligència interpersonal i la intel·ligència intrapersonal. Tot i que n'hi ha moltes i són

totes  molt  interessants,  jo  em centraré  únicament  amb les  tres  intel·ligències  que  es

treballen quan ballem i que jo he treballat en la meva part pràctica.

Per una banda, tenim la intel·ligència cinestèsica corporal que és la que més correspon a

la dansa, i per tant la que més es treballa quan es balla. Consisteix bàsicament a executar

esports, balls o activitats en les quals és essencial tenir un bon control corporal per obtenir

bons rendiments.  És evident  que quan es balla  es desenvolupa i  es treballa  aquesta

intel·ligència. Aquest tipus d'intel·ligència és pròpia de ballarins, mims, gimnastes... 

Per altra banda, trobem la intel·ligència interpersonal. Aquesta altra intel·ligència s'aplica

en la relació amb altres persones per així comprendre els seus comportaments, desitjos,

emocions... És a dir, en definitiva, entendre l'estat d'ànim dels altres. Per tant, encara que

es pugui veure menys relacionada amb la dansa, en el fons es treballa molt amb aquesta

intel·ligència sobretot a l'hora de ballar en grup o bé en duet. És imprescindible connectar

amb l'altre quan es balla, en el cas contrari, és molt més costós expressar les emocions

que sentim. Aquesta intel·ligència és molt pròpia de mestres, terapeutes, venedors...

I per acabar, trobem la intel·ligència intrapersonal, la qual és definida com la capacitat

d'accedir als sentiments i emocions pròpies d'un mateix i utilitzar-los per guiar la conducta

d'un mateix. És molt  important aquesta altra intel·ligència a l'hora de ballar,  ja que, el

simple fet  de ballar ens pot transmetre moltes emocions o sentiments,  les quals, amb

l'ajuda d'aquesta intel·ligència sabem guiar. Expressar allò que sentim quan ballem o fins i

tot expulsar aquelles angoixes amb la dansa, ens pot ser molt útil per sentir-nos millor.

Pel que fa a la relació de les intel·ligències múltiples amb el treball que es fa a educació

infantil, cal destacar que, psicològicament, l'etapa d'educació infantil és una de les etapes

amb més canvis a nivell evolutiu i en la qual hi ha un gran desenvolupament pel que fa a

la  personalitat  de  l'infant.  És  important  doncs,  en  aquesta  etapa  introduir  tota  mena

d'ensenyaments pedagògics per tal de potenciar totes les intel·ligències dels alumnes que

es  troben  en  l'aula.  És  important  també,  esmentar  el  fet  que  treballant  tota  mena

d'intel·ligències amb els nens i nenes des que són petits ajuda en grans escales a què

quan  aquests  mateixos  siguin  més  grans  no  sentin  frustració  si  les  intel·ligències

lingüística i logicomatemàtica (que són les més treballades acadèmicament) no són les

intel·ligències que tenen més desenvolupades. De la mateixa manera que, no sentiran
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vergonya quan s'hagi de ballar, cantar, expressar els sentiments... davant dels altres, ja

que, serà una cosa que portaran treballant des de petits. 

Això provocaria més tolerància també entre tots els alumnes perquè tots demostrarien

tenir un gran potencial en alguna de les intel·ligències múltiples, i no per no tenir una gran

capacitat resolent problemes matemàtics, voldrà dir que sigui no-apte en qualsevol altre

aspecte.

En  conclusió,  per  acabar  amb  aquest  apartat  sobre  les  intel·ligències  múltiples,

m'agradaria  comentar  que  l'esforç  fa  aconseguir  millors  aptituds  en  la  intel·ligència

treballada,  per  tant,  el  fet  de  no  tenir  una  alta  intel·ligència  cinestèsica  corporal,  per

exemple, no vol dir que no es puguin millorar les capacitats corporals o esportives. Totes

les intel·ligències poden treballar-se per tal de millorar-les.
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Il·lustració 10: En aquesta imatge 
s'observen les 9 diferents intel·ligències        
Font: http://projectes-
montjuic.blogspot.com/2017/10/intelligencies
-multiples.html



4. PART PRÀCTICA

4.1 L'escola Sant Lluís Gonçaga

En aquesta petita introducció parlaré sobre les característiques més importants pel que fa

al funcionament de L'escola Sant Lluís Gonçaga, on he estat exercint les sessions de

dansa.

L'escola Sant Lluís Gonçaga és una escola que va néixer l'any 1904 i que des d'aleshores

ha anat evolucionant. En aquesta escola s'imparteix un ensenyament basat en els valors

universals de l'humanisme cristià, per tal d'afavorir una síntesi entre fe, cultura i vida.

El Sant Lluís ofereix tres nivells educatius, Educació Infantil, Educació Primària i Educació

Secundària Obligatòria.

La principal finalitat de l'Escola és assolir l'educació integral dels seus alumnes, estant

oberta a persones de totes les condicions socials. A través de l'educació que s'imparteix,

es busca educar els alumnes en les seves dimensions individuals, socials i religioses.

Es  fonamenta  la  investigació  pedagògica  i  didàctica  de  cara  a  millorar  la  qualitat  de

l'ensenyament.

L'escola Sant Lluís té una única línia per curs, fet que fa que sigui una escola petita i, per

tant, molt familiar.

Pel que fa al nombre de mestres, hi ha una única tutora per classe (en el cas de parvulari)

però també hi ha una parvulista la qual pot ajudar a realitzar activitats o sessions on cal

més suport. La tutora del curs de P4, la Marta, fa totes les classes als nens i nenes de P4,

excepte les que cal una especialització com la música o l'educació física.

A educació infantil hi ha 20 alumnes aproximadament per classe (en alguns hi ha més i en

altres menys). A la classe de P4 trobem 19 alumnes.
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4.2 Desenvolupament i temporització de les sessions de dansa

Les classes sempre han estat flexibles a les necessitats dels nens i nenes.

Les activitats que es repeteixen setmanalment (coreografia o petit exercici de

relaxació) són sempre amb la mateixa cançó per tal d'establir una rutina.

Aquests  són els  collarets  que els  vaig  regalar  a  tots  ells  per  tal  que ens

coneguéssim millor. La finalitat dels collarets era fonamentalment per ajudar-

me a mi a memoritzar les seves cares i fer una activitat que ens permetés

conèixer millor als altres.

Sessió 1 -Presentació de la meva persona i de l'activitat que realitzaré als alumnes. 

1 min.

-Conversa amb tots ells de les seves aficions, gustos... 9 min.

-Repartiment  dels  collarets  amb el  nom que jo  portava fets.  Seguidament,

cada alumne dibuixa al costat del seu nom un dibuix d'allò que més els hi

agrada (pilota, papallona, flor...). 5 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Reproducció  de  la  cançó  amb  la  qual  treballarem  durant  les  següents

setmanes i la començo a coreografiar. 6 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.
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Sessió 2 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitat en la qual poso cercles a terra i han de girar al voltant al ritme de la

música (Cançó Dàmaris Gelabert A poc a poc i Depressa). 15 min.

-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.

Sessió 3 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitat amb les cançons  Balla com una lluna a l'aigua de Txarango i  Els

pirates de Pot petit, en la qual cadascú s'inventa un pas i els altres l'hem de
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copiar. 10 min.

-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.

Sessió 4 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitat en la qual fem diagonals (per parelles surten des d'una diagonal de

la sala fins a l'altra  ballant uns passos de ball) amb la cançó Shape of You. 

10 min.

-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.

-Demanda d'allò que més els ha agradat de l'activitat. 5 min.

Sessió 5 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitats amb tambors en la qual jo marco un ritme que ells han de seguir

amb els moviments que vulguin. 5 min.

-Activitat en la qual cada alumne marca un ritme de música amb el tambor i

els altres ballen seguint el ritme. 15 min.

-Coreografia ball setmanal. 5 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.
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Sessió 6 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitat en la qual fem diagonals per parelles amb la cançó Shape of You. 

10 min.

-Coreografia ball setmanal. 5 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.

-Dibuix d'allò que més els ha agradat de la classe (amb música de fons).13 

15 min.

 

Sessió 7 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Exercici més llarg de relaxació (primer per parelles i després sols). 20 min.

13 Els dibuixos realitzats pels alumnes es troben als Annexos.
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Sessió 8 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitat en la qual fem diagonals en grups de tres persones. 10 min.

-Activitat en la qual amb la cançó Mambo N.5 i Quiero ser como tú, un grupet

de persones o una sola persona s'inventa passos de ball que els altres han de

copiar. 10 min.

-Coreografia ball setmanal. 5 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.

-Els hi pregunto què és allò que més els hi ha agradat de l'activitat. 5 min.

Sessió 9 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Activitat en la qual amb les cançons El Lleó Vergonyós de Pot petit, En Joan

petit quan balla i  Els Pirates, els alumnes ballen  de forma lliure (sense cap

indicació). 10 min.
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-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.

Sessió 10 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Dibuix d'un mateix ballant (amb música de fons). 

20 min.

Sessió 11 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Divisió  del  grup  en  dos.  Primer,  un  grup  fa  ball  lliure  amb  la  cançó  Tú

conmigo Yo contigo,  mentre l'altre l'observa. Després al revés però amb la

cançó Sofia. 20 min.

-Ball lliure tots junts amb una cançó triada per ells. 5 min.

-Coreografia ball setmanal. 5 min.

-Exercici de relaxació perquè no marxin esverats. 4 min.
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Sessió 12 -Repartiment dels seus collarets. 1 min.

-Escalfament en rotllana. 5 min.

-Coreografia ball setmanal. 10 min.

-Entrega del petit regal que els hi he fet a cadascú d'ells en agraïment. 

10 min.

-Comiat. 6 min.

34



Festa

Final de

Curs

El ball que hem realitzat setmanalment l'hem ballat tots junts per la festa de

final de curs de L'escola.

Abans de fer l'espectacle he fet un matí d'assajos amb tots ells. 
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4.3 Valoració i anàlisi de les sessions

En aquest apartat inclouré 19 gràfiques que mostren l'evolució dels alumnes al llarg de les

dotze sessions que hem fet. Hi ha una breu explicació sobre els aspectes destacables de

cada alumne pel que fa a l'evolució que jo he vist en ells i els beneficis que he vist que

han obtingut.

En les següents gràfiques he fet una evolució de cada alumne tenint en compte tots els

ítems,  tant  musicals com de comportament.  Com podreu observar,  en algunes de les

gràfiques hi ha buits, aquest motiu és perquè aquella setmana l'alumne faltava a classe.

Als annexos podreu trobar les graelles de dades que he omplert al llarg de les sessions i

que m'han permès extreure els següents resultats. En aquestes graelles es pot observar

numèricament l'aptitud i actitud de cada alumne envers els ítems de comportament i els

ítems musicals. Les graelles incloses als annexos ajuden a fer una millor interpretació dels

gràfics.

Ítems de comportament avaluats:

-Entén les indicacions

-Es mostra receptiu amb la coordinadora de l'activitat

-Cohesió amb la resta del grup

-Grau d'extroversió

-Tolerància envers les meves decisions (a l'hora de posar-lo amb alguna parella)

-Capacitat de relació amb altres companys que no siguin amics seus

-Memòria envers l'exercici repetitiu setmanalment (coreografia, escalfament...)

Ítems musicals avaluats:

-Segueix el ritme de la música

-Expressió corporal (balla o no balla)

-Consciència corporal

-Sense tenir consignes sap ballar ell sol o necessita moltes pautes
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L'alumne 1 s'ha mostrat sempre molt  receptiu a l'activitat.  Com es pot observar en el

gràfic, hi ha sempre una evolució ascendent tant pel que fa al seu comportament com pel

que fa a les seves habilitats musicals i cinestèsiques. Ha acabat les sessions amb una

gran  aptitud  pel  que  fa  a  la  dansa  i  amb  actituds  millorades  pel  que  fa  al  seu

comportament.  Destacaria  la  seva millora  en relació  a saber  relacionar-se  amb altres

companys que no siguin amics seus.

Tot i les nombroses faltes de l'alumne 2 a les sessions de dansa també podem observar

una millora des del principi fins a la vuitena sessió (l'última a la qual va assistir). És un

alumne que de seguida posa en pràctica tot allò que aprèn de manera que té un gran

potencial per fer aquelles noves activitats que es proposi.
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En l'alumne 3 es pot veure una progressiva evolució. L'alumne 3 és una persona molt

sociable,  extravertida  i  divertida  que  presenta  dificultats  a  l'hora  d'entendre  alguns

conceptes. Al llarg de les sessions ha mostrat sempre molt interès per l'activitat. Sense

cap mena de dubte destacaria la memòria que té per recordar els passos que s'han de fer

en la coreografia que hem fet repetitivament, com també per cantar i recordar cançons

amb  les  quals  hem  treballat.  La  intel·ligència  musical  i  cinestèsica  les  té  molt

desenvolupades.

L'alumne 4 ha mostrat un gran progrés sobretot pel que fa a l'aptitud musical. De fet, estic

molt contenta que hagi gaudit tant de les classes de dansa i que arran d'això s'hagi volgut

apuntar  a  dansa  extraescolar.  D'aquesta  manera  estic  segura  que  seguirà  obtenint

beneficis de la dansa i reforçant els que ja n'ha obtingut.
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L'alumne 5  ja  va  començar  amb una gran consciència  corporal  pel  fet  que fa  dansa

extraescolar. Malgrat que la seva evolució no ha estat tant notable com la d'altres alumnes

perquè ella ja fa anys que es beneficia de la dansa, es pot veure una evolució també en el

seu  comportament  sobretot  pel  que  fa  a  la  cohesió  amb  la  resta  del  grup-classe.

M'agradaria  destacar  les seves ganes de perfecció  davant  la  dansa,  i  que durant  les

sessions em sembla haver aconseguit que no només perfeccioni la seva tècnica sinó que

també gaudeixi mentre balla.

L'alumne  6  va  començar  molt  bé  actitudinalment.  Al  llarg  de  les  sessions  ha  seguit

millorant  el  seu  comportament.  Ha  sabut  treballar  amb  companys  amb  els  quals

normalment no comparteix gaires estones, com també recordar molt  bé la majoria de

passos de la coreografia que hem fet. Si la seva cohesió amb la resta del grup ja era bona
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en començar, en finalitzar les classes encara ha estat millor.

Malgrat que l'alumne 7 és un alumne molt mogut i que li agrada fer moltes coses al mateix

temps, ha sabut controlar millor aquesta energia i ha anat administrant-la millor al llarg de

les sessions. Les classes de dansa les hem fet a l'aula de psicomotricitat i aquest alumne

és un dels que més els ha costat no tocar i manipular els materials que hi havia a l'aula

quan  no  tocava.  Tot  i  això,  a  partir  de  la  setena  sessió  va  millorar  molt  aquest

comportament que el distreia del que tocava fer.

L'alumne 8 va començar les sessions a la tercera setmana. Tot i ser un alumne amb un alt
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grau d'introversió i timidesa, de seguida va agafar molta confiança amb mi i l'activitat que

estàvem realitzant, fet que va permetre que pogués controlar millor la situació i parlar o

ballar davant dels seus companys sense gran problema.

Destacaria la seva millora pel que fa al grau d'extroversió, que li permet dir allò que pensa

sense tanta angoixa al  que diguin els altres. Tot i  que cal dir,  que malauradament pot

quedar a les sessions si no ho segueix treballant, ja sigui amb la dansa o amb una altra

activitat.

L'evolució  de comportament i  musical  de l'alumne 9 han estat  una mica irregulars en

comparació a la resta d'alumnes. És a dir, els dos tipus d'ítems avaluats han fet diferents

evolucions. Per una banda, l'evolució d'aptituds musicals i  cinestèsiques ha estat molt

progressiva i mesurada. Per altra banda, l'evolució en les actituds de l'alumne ha estat

majoritàriament més petita.
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De l'alumne 10 em sorprén molt positivament la seva gran alegria dins la classe. Crec que

oferint les sessions de dansa a aquest alumne, aquest ha pogut trobar una nova passió.

L'he vist molt entusiasmat i rialler sempre que ha tocat ballar. A diferència de la seva poca

participació quan hem fet rotllanes o dibuixat, quan ha tocat ballar ha volgut destacar i

cridar  l'atenció,  no  només  a  través  de  la  seva  aptitud  com  a  ballarí,  que  té  moltes

habilitats, sinó també com a comportament.

Definitivament, trobo que aquest alumne és un dels que s'ha mostrat més receptiu a les

activitats que he proposat i també un dels que tenia més ganes de cohesionar amb tot el

grup-classe.

De l'alumne 11 destacaria dos grans valors que he observat. Des del punt de vista musical

i cinestèsic, aquest alumne té una gran habilitat per seguir el ritme de la música. Tot i això,

és cert que no acaba d'aprofitar l'aptitud que té, ja que, en molts casos estava dispers

quan tocava ballar.  Pel  que fa  al  comportament de l'alumne, ha millorat  molt  la  seva

capacitat  de  relacionar-se  amb companys  que  no  siguin  amics  seus.  Li  costava  molt

entendre perquè havia d'anar amb altres companys que no formessin part del seu cercle

d'amics més directe. En canvi, durant les últimes sessions l'he vist més obert a conèixer i

establir noves amistats.
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L'evolució de l'alumne 12 ha estat molt constant. És un alumne que ha gaudit molt no

només  fent  l'escalfament  o  la  coreografia  que  repetíem  setmanalment,  sinó  també

dibuixant, fent els exercicis de relaxació o fent massatges.

També  destacaria  d'aquest  alumne  la  seva  millora  a  l'hora  d'entendre  el  què  els

demanava. A diferència del començament, al final de tot l'alumne entenia a la perfecció

allò que calia fer.

L'alumne 13 ha aprofitat molt totes les sessions de dansa. És un alumne que ha volgut en

tot moment mostrar a la resta de companys les seves habilitats en la dansa, els passos de

ball o les coreografies que sabia. És a dir, no només ha aprofitat aquells coneixements

que jo li he proporcionat sinó que també ha volgut mostrar als companys els seus propis
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coneixements. 

Penso que les sessions de dansa han aportat a aquest alumne una gran confiança per tal

que pogués pujar a l'escenari el dia de final de curs i ballar davant de tanta gent.

L'alumne 14 és una persona que ha aprofitat les sessions de dansa per tal de cohesionar

amb la resta de grup i establir amistats que no tenia fora de les sessions. 

Destacaria la seva millora pel que fa a l'expressió corporal que ha anat assolint al llarg de

les sessions.  Al  principi  de tot  no ballava tan fluidament  com ho ha fet  a  les últimes

sessions o fins i tot, a sobre de l'escenari per final de curs.
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L'alumne 15 va començar les sessions amb uns valors elevats, ja que és un alumne que

ja havia obtingut beneficis de la dansa al practicar-la de forma extraescolar. Això també ha

passat amb altres alumnes que dediquen un temps a la setmana a ballar.

Destacaria  la  seva  millora  pel  que  fa  a  ballar  sense  tenir  pautes.  Al  començament

necessitava tenir consignes del  que havia de fer.  A mesura que van anar passant les

sessions l'alumne era capaç de ballar allò que li venia de gust quan tocava fer ball lliure.

Com es pot observar al gràfic, en les últimes tres sessions l'alumne es mostra constant. Jo

penso que és perquè ha assolit el seu màxim dels beneficis avaluats. 

L'alumne 16 s'ha mostrat molt receptiu sempre a les indicacions donades, a les activitats i

a la coordinadora. S'ha mostrat molt alegre durant les sessions, com també quan va ballar

a l'escenari per final de curs.

També és un alumne que assisteix a classes de dansa extraescolars i  de la mateixa

manera que l'últim alumne, durant les tres últimes sessions els seus valors es mantenen

constants.

M'agradaria destacar la seva participació dins les classes i la seva voluntat de millora per

tal de perfeccionar tot allò que feia.

45



L'alumne 17  s'ha  mostrat  en  tot  moment  receptiu  a  mi  però  li  ha  costat  en  algunes

ocasions mantenir-se atent a la classe o a seguir els passos que la resta de companys

estaven fent. Tot i que és un alumne que s'esforça, en alguns moments he vist que li ha

costat seguir el ritme normal de la classe.

La seva evolució ha estat molt progressiva i al final de les sessions ha obtingut uns valors

molt alts. Aquest alumne ha obtingut i crec que seguiria obtenint més beneficis si seguís

ballant.

 

La veritat és que l'alumne 18 molts cops s'ha mostrat molt participatiu a classe, però al

final de les sessions, quan començava a estar cansat, participava menys i fins i tot de

vegades costava que seguís el ritme normal de la classe.
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És un alumne amb algunes dificultats de comunicació però a les sessions de dansa l'he

vist molt a gust. S'ho ha passat bé tant fent massatges als seus companys, com escalfant

en rotllana... És un alumne afectuós i que no té cap mena de problema per fer amics nous

o treballar amb gent diferent a la qual està acostumat.

Malgrat que l'alumne 19 ha faltat nombroses vegades, els dies als quals ha assistit, també

ha evolucionat.

Com  es  pot  veure  en  el  gràfic,  les  dues  variables  que  es  poden  observar  (mitjana

setmanal de comportament i  mitjana setmanal d'aptitud musical) van molt lligades, per

tant, podríem dir que la seva evolució ha estat molt similar cada setmana pel que fa a les

aptituds que té com a ballarí i les actituds que ha demostrat en l'àmbit de comportament.

De l'alumne 19 destacaria la seva millora pel que fa a la memòria o recordar els passos

de ball que els anava ensenyant. Al principi li costava una mica més retenir els passos,

però a l'acabar unes quantes sessions ja els recordava sense dificultat.
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4.4 Justificació de les activitats i llistat de beneficis obtinguts

La finalitat d'aquest apartat és, per una banda, justificar perquè he triat fer les activitats

que vaig dur  a terme amb els  alumnes.  És a dir,  què volia  aconseguir  a través dels

exercicis realitzats. I, per altra banda, fer un llistat dels beneficis que he observat en els

alumnes que han participat en les diferents sessions.

En primer lloc,  començaré justificant les activitats que he  dut a terme amb els nens,

explicant doncs, el què pretenia en fer-les.

• Amb la meva presentació i la de l'activitat, la conversa amb tots ells i el repartiment

dels collarets per tal que ells dibuixessin el què més els agradava, pretenia fer una

mica d'introducció a l'activitat i de coneixement cap als altres.

• Amb l'escalfament en rotllana que hem dut a terme setmanalment, el que volia

mirar d'aconseguir és, per una banda, escalfar els músculs i evitar lesions durant

la classe, i per altra banda, establir una rutina amb tots ells, en la qual associaven

l'escalfament a l'inici  de les sessions (calia començar a recordar que fèiem per

escalfar i  estar atent a les meves indicacions i/o les aportacions de la resta de

companys).

• Amb la coreografia que hem estat treballant setmanalment, és a dir, el ball que tots

ells s'han anat aprenent, pretenia sobretot posar en marxa la seva memòria.  A

través d'aquesta coreografia també hem pogut treballar la cohesió de grup i una

mica l'empatia amb els altres, ja que tots ells havien de tractar de ballar com a

grup  i  no  individualment.  El  ball  sense  la  seva  coordinació  no  hauria  estat  el

mateix.

• L'exercici  de relaxació que fèiem al final de cada classe ens permetia, per una

banda, que els nens no marxessin tan esverats de l'activitat.  I  per altra banda,

establir una rutina d'acabament de les sessions (tots ells comencessin a centrar-se

en el que tocava fer posteriorment de la classe).

• Amb l'activitat en la qual posava cercles a terra i havien de girar al ritme de la

música, pretenia treballar el ritme de la música. La cançó A poc a poc i Depressa

de Dàmaris Gelabert permet treballar d'una forma molt senzilla i útil el ritme de la

música amb els nens.

• Amb l'activitat en la qual cadascú s'inventava un pas i els altres l'havíem de copiar

pretenia mirar diversos factors. En primer lloc, la seva originalitat, és a dir, si eren

capaços d'inventar-se un pas de ball diferent dels quals ja havien sortit abans. En
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segon lloc la seva consciència i  expressió corporal,  en funció dels passos que

feien.  Finalment,  l'exercici  també  em  va  permetre  veure  una  mica  el  nivell

d'extroversió que els alumnes tenien durant les sessions. Al principi,  alguns es

mostraven més tímids i insegurs dels passos que estaven fent, però després van

anar entenent que ningú s'equivocava, ja que tothom feia el  pas de ball  que li

agradava.

• Amb les diferents diagonals que hem fet volia apreciar quina era la parella que

triaven quan ells tenien el poder d'escollir i com reaccionaven quan jo els posava

amb una altra parella. L'activitat també els permetia compenetrar-se al màxim amb

la seva parella.

• Preguntant  als  alumnes  què  era  allò  que  més  els  havia  agradat  de  l'activitat

pretenia donar a cada nen el seu moment de protagonisme per expressar de forma

lliure quan s'havia sentit millor o que era el què més havia gaudit.

• Amb l'activitat dels tambors volia involucrar als alumnes a què seguissin el ritme de

la música que els altres companys marcaven, així com que esbrinessin per ells

mateixos quin ritme de la música volien marcar (un ritme més accelerat o més

lent).

• Amb els dibuixos en els quals van haver de dibuixar les activitats que més havien

gaudit  de la sessió o a ells mateixos ballant, volia aconseguir que expressessin

d'una forma diferent de la qual estan acostumats (a través de les formes i colors)

el que sentien. Dibuixar també els permetia interioritzar les activitats realitzades.

• Amb l'exercici més llarg de relaxació volia que tots ells es calmessin a través de la

respiració, la música i les meves paraules. El fet de ficar-los per parelles em va

permetre l'oportunitat de veure com es compenetraven amb un company amb el

qual normalment no estaven acostumats a treballar.

• Amb la cançó Mambo N.5 han pogut inventar-se per grups, parelles o sols passos

que  els  altres  hem  copiat.  D'aquesta  manera  han  pogut  experimentar  un  rol

diferent del qual tenien durant les altres classes. Han pogut expressar-se en grup

aquells  que  treballen  millor  en  grup,  de  la  mateixa  manera  que  ho  han  fet

individualment aquells que ho preferien. En aquesta activitat han estat molt lliures

a l'hora d'escollir.

• Amb el  ball  lliure sense cap mena d'indicació volia  treballar  la  seva expressió

corporal i la seva capacitat d'autosuficiència. Al principi, la majoria s'acostaven a

mi per ensenyar-me el que estaven fent i comprovar si era correcte. Al final de la
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sessió, tots ells feien els passos que se'ls hi acudien.

• Amb  la  divisió  en  dos  grups  per  ballar  diferents  cançons  volia  que  tots  ells

comencessin  a  saber  com  era  ballar  davant  d'un  públic.  També  aprendre  a

observar sense interrompre.

• A través de la cançó que van escollir per fer un ball lliure van ser capaços de ballar

sense consignes amb una cançó i un ritme de música que els agradava molt.

• Amb el  comiat  i  el  petit  obsequi  que els  havia fet,  volia  agrair-los el  molt  que

innocentment  m'han  ajudat.  De  seguida  han  establit  amb  mi  un  vincle  sense

esperar res a canvi i tots ells s'han fet estimar molt.

La dansa ha aportat als alumnes molts beneficis individuals i col·lectius, com per exemple:

Llistat de beneficis individuals:

• Alliberament d’endorfines: la qual cosa genera vitalitat i benestar físic i emocional a

curt termini. 

• Enriqueix la identitat: permet explorar i trobar facetes no trobades dins del nostre

cos, i experimentar nous moviments que no realitzem a la nostra vida quotidiana. 

• Sentiment  de  capacitat:  enriquir  la  seva  experiència  i  aprendre  coses  noves  o

sentir-se competents i capaços d’això.

• Reducció  d’estrès:  la  dansa  permet  centrar  tota  l’atenció  en  la  corporalitat  i

l’aprenentatge de nous moviments, que ajuda a la reducció d’estrès. 

• Capacitat d'enteniment davant d'alguns moviments propis de la dansa als quals no

estaven acostumats.  A mesura  que han passat  les  sessions tots  ells  han anat

entent millor com calia col·locar-se quan parlàvem de fer diagonals, com havien de

moure els peus per fer una determinada volta...

• Millora de la capacitat de mostrar-se receptiu envers noves activitats, com també

amb noves persones, en aquest cas amb mi, la coordinadora de l'activitat.

• La memòria ha millorat pel que fa als exercicis repetitius setmanals.

• Capacitat de seguir el ritme de la música i per tant, millora de la seva oïda musical.

• Millora de la seva expressió corporal.
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• Millora de la seva consciència corporal.

• Capacitat de ballar sol sense tenir consignes. Això aplicat a altres casos (deixant la

dansa de costat) els pot ajudar a ser més intuïtius o autosuficients.

Llistat de beneficis col·lectius:

• Interacció  amb  altres:  generalment  es  balla  en  grups,  la  qual  cosa  fa  que

comparteixis amb altra gent alguna cosa que t’agrada, i això fa augmentar més els

cercles socials.  Han compartit  la dansa amb altres alumnes als quals poder no

estaven gaire acostumats a treballar.

• Cohesió del grup-classe durant les estones en les quals hem estat ballant. Aquest

tipus d'activitats sempre uneix més a tot el grup, fent-lo a aquest millor.

• El grau d'extroversió col·lectiu a millorat pel que fa a ballar, moure's, fer massatges,

proposar  idees  i  expressar-se  davant  dels  companys  sense  por  al  que  puguin

opinar.  Com la  majoria  dels  alumnes  mai  havia  fet  classes  de  dansa,  tots  es

mostraven lliures i confiats per expressar el que creien en cada moment.

• Tolerància envers les meves decisions a l'hora de posar-lo amb alguna parella.

Aquest fet ha permès que s'agrupessin entre alumnes als quals no triarien per la

seva pròpia voluntat i que després s'han adonat lo positiu que és compartir temps

amb aquella persona. Al principi preferien anar amb el seu amiguet o amigueta,

però al llarg de les sessions els ha agradat també estar amb gent diferent de la

qual estan sempre.

• Forta millora en la capacitat de relació amb altres companys que no siguin amics

seus.

4.5 Posada en comú amb la mestra i tutora de la classe de P4

Entrevista en la qual la tutora de P4, la Marta i jo, hem posat en comú la valoració final de

les sessions. A continuació estan les seves respostes a tots els temes comentats.
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Has notat diferència de com es comporten quan estan seguint una classe normal o

quan estan fent les classes de dansa?

Sí que he notat diferencia perquè els nens i nenes tenen un referent molt marcat, de la

mateixa manera que tenen les rutines que han de seguir interioritzades. Per tant, quan els

treus d'aquest àmbit i els introdueixes un nou referent, en aquest cas tu, veus com ells es

comporten de diferent manera, buscant nous límits.

Pel que fa a les característiques que han canviat tant grupalment com individualment els

alumnes, és cert que hi ha alumnes que necessiten ser el centre d'atenció i a la classe ho

són perquè controlen més que els altres. En canvi, en les sessions de dansa ells mateixos

s'han vist menys aptituds a l'hora de ballar i han estat uns altres que poder a la classe no

volen  cridar  l'atenció  els  que  han  ocupat  aquest  nou  lloc  de  protagonista.  De  totes

maneres penso que tu com a coordinadora de l'activitat has sabut donar a cada alumne el

paper de protagonista, ja fos a l'hora de picar el tambor, de copiar els passos de ball que

un feia... has sabut donar a cada nen i nena el seu moment d'esplendor.

Creus que al llarg de les sessions els alumnes han anat entenent millor les meves

indicacions?

Sí. Jo penso que els alumnes han anat entenent al llarg de les sessions cada cop més allò

que els demanaves. El fet que els hagis marcat unes rutines a seguir, penso que els ha

ajudat molt perquè ells sabien que les sessions podien variar però que sempre hi havien

uns  fets  que  es  repetien;  la  repartició  de  les  medalles,  l'escalfament,  la  coreografia

setmanal, el petit exercici de relaxació abans d'acabar...

Pel que fa al seu interès cap a l'activitat i cap a mi, creus que ha anat augmentant o

des d'un principi han tingut el mateix interès?

En general s'han mostrat molt interessats tots. És cert que hi ha un grup d'alumnes que

t'esperava cada divendres amb moltes ganes de veure't i fer la classe i hi ha un altre grup

que per la seva personalitat són una mica menys empàtics. Però no és que siguin poc

empàtics amb tu sinó que qualsevol cosa que han de fer la veuen com una feina i un

esforç extra i si fos per ells, jugarien tot el dia sense provar coses noves.

Creus que d'alguna forma, l'activitat ha pogut ajudar a millorar la cohesió del grup-

classe?

Cohesionar un grup costa perquè hi ha molts grupets d'amics, hi ha moltes parelles... i de
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fet, ells mateixos ja es busquen per fer les activitats. El que passa és que les sessions de

dansa que han fet amb tu han estat un molt bon moment per tu fer parelles com qui no vol

la cosa que saps que de manera natural no es produirien. Jo em fixava des de fora que a

l'hora de fer-se els massatges o fer parelles per ballar,  veia dues situacions. Per una

banda, quan eren ells els qui triaven amb qui podien anar, que ràpidament buscaven al

seu amiguet o la seva amigueta. Per l'altra banda, quan tu de manera dirigida escollies qui

anava amb qui, s'adonaven que podien treballar i provar d'anar amb altres persones. 

Jo penso que és molt enriquidor fer activitats d'aquest tipus perquè si  no els nens es

queden sempre amb les mateixes persones i  d'aquesta manera poden obrir  el  ventall

d'amistats.

Creus que el grau d'extroversió dels alumnes ha millorat?

Hi ha tarannàs de nens, igual que els adults. Hi ha nens que primer es miren una mica

des de fora la situació, estan més a l'expectativa i quan controlen una mica més aquella

situació s'apropen. 

A mesura que han anat avançant les sessions els alumnes s'han sentit  més propers i

segurs a tu i s'han deixat anar més. El fet que t'hagis guanyat la seva confiança també ha

fet que es puguin pujar a l'escenari el dia de final de curs ballant i fent-ho molt bé. Jo

també suposo que els nens i nenes han estat capaços d'obrir-se més i estar capaços de

ballar per final de curs davant l'escola perquè va haver-hi una prèvia amb tu de conèixer,

de relacionar-vos, de veure't cada divendres... De fet, jo destacaria una de les alumnes,

què té un punt de timidesa quan no controla gaire la situació i que al llarg d'anar adquirint

seguretat en ella mateixa ha pogut pujar a l'escenari sense cap mena de problema.

Jo sí que he vist que hi ha alumnes que poder dins l'aula no destaquen gaire, en canvi, en

les sessions de dansa han destacat molt. Sobretot m'ha cridat molt l'atenció veure el cas

d'un alumne que dins l'aula no és que sigui tímid, és a dir, és un nen molt sensible, pensa

molt les coses abans de fer-les, de vegades se't queda mirant com si no sabés molt bé

que és allò que li estàs demanant, no sap a vegades si li dius una broma o què... En canvi

en les sessions de dansa es va deixar anar moltíssim. Se'l veia gaudir molt, segur d'ell

mateix, no parava de moure's...  En definitiva, se'l  veia molt content, a diferència de la

classe, on queda més cohibit o està més callat. 

Creus que la seva tolerància envers les meves decisions, ha canviat?

En general, la seva tolerància ha anat millorant però de la mateixa manera que passa

quan entra qualsevol persona nova a la classe, la proven i busquen on estan els seus
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límits, sigui seient a la teva faldeta o volent estar al teu costat.

Jo comentaria el cas d'un dels alumnes que és molt fidel als seus amics i que li costa

afluixar  a vegades.  Llavors és com si  només existís  el  seu grupet  d'amics hermètic  i

tancat. És veritat que ha anat millorant al llarg de les sessions perquè ha anat acceptant

les diferents parelles que tu li proposaves i ha anat captant igual que ho ha fet a la classe,

que no és una cosa teva voler-lo posar amb una altra parella, sinó que som un grup i ha

d'estar amb més gent. Tolera millor les decisions del coordinador.

Creus que han millorat la seva capacitat de relacionar-se amb altres companys que

no siguin amics seus?

Sí.  Hi  ha  nens que et  sorprenen agafant  una  parella  o  fan  un grupet  el  qual  no  és

l'habitual. Ells són prou hàbils per variar segons el moment del dia quina és la parella que

més els hi interessa o amb la que els hi ve de gust estar.

Entre ells  s'han comunicat  i  relacionat  d'una manera molt  diferent  de com ho feien a

principi de curs, sobretot pel que fa a la cohesió de grup, ja que, és un curs que entren

petits i surten més grans, per tant, canvien la seva forma de comunicar-se.

Creus que la dansa ha pogut ajudar a alguns nens i nenes a tenir més memòria?

Jo he vist que ells han sigut capaços de recordar els passos que tu els hi ensenyaves,

una altra cosa és l'actitud que hi posin en fer aquell pas. He observat la millora de la

memòria que s'ha anat donant dins de les sessions. He notat un «Abans» i un «Després».

He vist la facilitat que té una de les alumnes a recordar els aspectes motrius de la dansa,

com també de cantar cançons que s'ha après, com vam poder veure en la dels  Pirates

que vau treballar a classe.

Creus que  cal  comentar  algun aspecte  rellevant  que  ha millorat  algun alumne?

Algun fet destacable?

Bé, ja hem anat comentant els alumnes que han destacat en cada àmbit. En general, he

vist els alumnes molt regulars. Poder un fet que destacaria seria el  fet que tinguessin

tendència a agafar i tocar el material de l'aula de psicomotricitat i a mesura que han anat

avançant les sessions aquest fet ha anat de baixa. De fet l'actitud grupal ha millorat molt.

Creus  doncs,  que  la  dansa  els  ha  aportat  beneficis  als  nens  i  nenes  tant

individualment com col·lectiu?

Jo penso que la dansa aporta beneficis. Jo penso que és necessària, però que hauria
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d'estar implantada dins del currículum escolar per obtenir més beneficis encara. Perquè

com s'ha observat al llarg d'aquestes sessions, és molt beneficiosa en els alumnes tant en

l'àmbit individual com col·lectiu.

Alguns dels beneficis obtinguts es queden a classe si no se segueixen practicant.

Consideraries important introduir la dansa al currículum escolar per tal de treballar

noves capacitats amb els alumnes?

Jo penso que la dansa és molt necessària, tot el que sigui l'expressió del cos és molt

important i  està una mica oblidada. És cert que fan psicomotricitat a Parvulari però és

diferent.

Penso que seria  molt  interessant  introduir  la  dansa per  tal  que els  alumnes prenguin

consciència del seu propi cos, per la coordinació, per poder-se expressar... Jo penso que

és essencial.

5. CONCLUSIONS

Per a concloure aquest treball, sintetitzaré els beneficis que han obtingut els nens i nenes

de la classe de P4 de l'Escola Sant Lluís Gonçaga.
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En primer lloc, tots els infants han rebut beneficis individualment. Els col·lectius que han

obtingut com a grup corren el risc de quedar a les sessions si no se segueixen practicant.

Han experimentat un grau més o menys elevat de coneixement dels seus companys en

un entorn o situació al qual no estan acostumats. Per tant, estic segura que molts d'ells

hauran trobat en els seus companys actituds sorprenents que abans desconeixien. Aquest

fet els permetrà sentir-se més interessats a relacionar-se amb aquells companys amb els

quals de forma general no comparteixen molt de temps.

Un grup-classe es veu sempre molt enriquit per projectes o activitats del tipus que hem

fet. Això els permet compartir estones tots junts i formar un vincle més fort entre ells.

Tots  els  alumnes  han  obtingut  millors  aptituds  cinestèsiques i  musicals  des  que  vam

començar  fins  al  final.  Tot  i  que  alguns  alumnes  poden  tenir  més  desenvolupada  la 

intel·ligència  cinestèsica  corporal,  amb aquest  treball  també he pogut  demostrar  que,

sense  importar  el  grau  d'aptituds  que  tenien  al  principi,  tots  han  fet  una  evolució

ascendent i per tant han millorat habilitats com l'expressió o la consciència corporal, el fet

de seguir el ritme de la música i/o ballar de forma lliure sense seguir unes consignes.

En segon lloc, a mesura que he anat elaborant el meu treball de recerca, m'he adonat

que, si la dansa pot oferir tants beneficis a les persones i, sobretot, als infants, ja que es

troben en un moment maduratiu i de desenvolupament com a individus molt important, per

què no incorporar-la al currículum escolar d'educació infantil? Tot i que és cert que els

alumnes dediquen una estona setmanal a fer psicomotricitat, aquest temps és insuficient

per a treballar la psicomotricitat escolar i, a sobre, donar-li èmfasi també a la dansa.

Aquest estudi demostra la importància de la dansa com a font d'energia i d’innombrables

beneficis,  entre els quals,  l’adquisició de la seguretat en un mateix és fonamental  pel

desenvolupament de l’infant.

Introduir la dansa a primària seria també molt interessant. De totes maneres, si no es

treballa primer en l'etapa d'infantil, un cop siguin grans creuen que no tenen capacitats per

ballar i els fa vergonya fer-ho.

Després de veure ballar a tots els nens i nenes a sobre l'escenari per la festa de final de

curs, encara me n'adono més del potencial que tenen tots ells i dels beneficis que han

obtingut.
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Finalment, m'agradaria dir que em sento molt orgullosa i agraïda d'haver pogut fer la meva

part pràctica amb tots els nens i nenes de P4. Ha estat un plaer poder treballar amb ells i

veure com estableixen vincles amb el monitor sense esperar res a canvi. En aquesta edat,

els nens són molt permeables i penso que és una de les millors etapes educatives on ells

es poden sentir extremadament beneficiats per la dansa.

Tot i  que és cert que esperava confirmar la tesi  que la dansa beneficia als infants de

parvulari  individual  i  col·lectivament,  no  comptava  trobar  tanta  informació  a  les  fonts

consultades o en l’observació dels comportaments i actituds dels nens, que han resultat

tan enriquidors per aquest treball.

En conclusió, a través de la part pràctica, he pogut demostrar la hipòtesi que tenia des

d'un principi: els infants de Parvulari es veuen beneficiats per la dansa. Tant de bo, que el

sistema educatiu la incorporés al currículum d’Infantil i Primària.

Vull acabar aquest apartat agraint profundament als nens i nenes de P4 que, sense ells

saber-ho, m'han ajudat tant. Estic segura que ells han après de mi, però jo he après molt

més de tots ells.
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