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3. RESUM 

 

Com a mestre d’educació infantil, és rellevant utilitzar l’expressió corporal com a base 

per establir vincles positius i estables amb un mateix i amb els altres, però també, com a 

mitjà per canalitzar i expressar les emocions de forma assertiva. Aquest Treball de Fi de 

Grau, explica el procés d’aplicació de l’expressió corporal a una aula de l’escola CEIP 

Melcior Rosselló i Simonet, amb un grup de 25 infants de 3 anys. Per aquest motiu, 

s’especifica una guia didàctica d’una proposta ideal, com a recurs per a qualsevol 

docent interessat en aquest camp. 

 

Paraules clau: Expressió, Relaxació, Joc, Llibertat, Cos, Personalitat, Sensacions i 

Emocions.  

 

  

 

ABSTRACT 

 

As a kindergarten teacher, body language is essential to establish positive and stable 

relationships with yourself and with others around you but also as a way to channel and 

express emotions in an assertive way. For this reason, this work explain the process of 

applying body language in the class of the school CEIP Melcior Rosselló i Simonet, 

with a group of 25 children aged 3 years old. The result takes the form of an educational 

guide designed as a resource for any teacher interested in this field. 

 

Key words: Body Language, Relax, Game, Freedom, Body, Personality, Emotions and 

Feelings. 
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5. INTRODUCCIÓ 

 

La modalitat a seguir en aquest treball de fi de grau és empírica, ja que s’ha tengut 

l’oportunitat de posar-ho en pràctica a l’escola on estic realitzat les pràctiques. Al 

mateix temps, s’ha realitzat un projecte d’investigació bibliogràfica, amb una recerca 

molt amplia i acurada per donar fonament teòric i pràctic al treball i a la proposta, i 

poder seguir una base ferma en la guia temàtica degut a la inexperiència i desconeixença 

existent a les estudis de mestre sobre el contingut elegit. 

El títol de la pràctica és: L’aplicació de l’expressió corporal a l’aula d’infantil, està  

estructurat en dues grans matèries que són: l’expressió corporal i l’art com a acció 

artística.  

El centre del projecte serà l’expressió corporal com a procés a seguir amb un resultat 

incert. 

Una vegada iniciat el procés de les pràctiques, es comprova que la realitat de l’aula no 

estava preparada per iniciar un camí cap un resultat concret, com és la performace. Sinó 

més bé tot el contrari, necessitava partir d’una base en l’expressió corporal, i a partir 

d’aquest moment evolucionar cap a l’obtenció de diversos resultats. 

Per aquest motiu, les propostes didàctiques van adreçades a complir uns objectius 

concrets elegits a consciència, per afavorir el flux i la coherència en el procés cap a 

l’expressió corporal. Només així, podrem aconseguir una correcte aplicació de 

l’expressió corporal dins l’aula, i arribar a un resultat final concret. 

S’ha de tenir en compte que els infants de 3-4 anys tenen una gran necessitat 

d’expressar-se però no tenen suficients coneixements ni recursos per fer-ho a nivell oral, 

així que descarreguen les seves frustracions i emocions mitjançant l’expressió corporal, 

però d’una forma i amb una càrrega negativa, és a dir, pegant, lluitant i mossegant. 

Volem canalitzar aquesta expressió destructiva, cap a una expressió més relaxada i 

viscuda, i això només ho puc aconseguir amb una didàctica i uns estris adequats.  

En conclusió, m’agradaria oferir una nova visió del moviment expressiu de l’infant dins 

l’educació infantil, com a recurs didàctic per a l’expressió i canalització  dels seus 

sentiments i les seves emocions. 
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6. OBJECTIUS I CONTINGUTS 

 

Els objectius són: 

 Generals: 

o Incrementar progressivament la consciència de si mateix i formar-se una 

imatge ajustada i positiva a través del moviment, del joc i de la 

interacció amb els altres. 

o Contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, social i expressiu dels 

infants. 

o Fer atenció al moviment, a les manifestació de la comunicació i del 

llenguatge,  a les pautes elementals de convivència i relació social. 

o Adquirir habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes 

d’expressió. 

o Desenvolupar globalment les capacitats sensorials, motrius, cognitives, i 

de reconeixement i construcció de les emocions mitjançant el joc i el 

moviment. 

o Identificar i acceptar els propis sentiments, emocions i ser cada cop més 

capaços d’expressar-los, regular-los i comunicar-los als altres. 

 Específics: 

o Descobrir i conèixer el propi cos, el dels altres, i les seves possibilitats 

d’acció amb el moviment, la interacció i el joc. 

o Utilitzar el cos com a mitjà d’expressió 

o Canalitzar emocions, sentiments, frustracions mitjançant l’expressió 

corporal 

o Iniciar-se en el moviment, el gest, el ritme i en els llenguatges artístic i 

musical. 

o Adquirir estratègies de quietud i respòs. 
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Els continguts a destacar són: 

o Identificació, comprensió i expressió de vivències, sentiments, emocions, 

preferències i interessos propis i dels altres, mostrant respecte pels seus 

sentiments i emocions. 

o Gust pel joc i per l’activitat sensoriomotriu com a base de l’activitat 

quotidiana i com a mitjans de plaer i de relació amb els altres. 

o Participació positiva en les experiències sensoriomotrius. 

o Comprensió, acceptació i posada en pràctica de normes per jugar. 

o Estima i satisfacció per la quietud i el repòs en contrast amb l’activitat 

motriu. 

o Control progressiu, global i segmentari del cos, el moviment, l’equilibri i 

la respiració. 

o Exploració i consciència progressiva de les possibilitats i limitacions 

perceptives, motrius, expressives pròpies i dels altres, mostrant iniciativa 

per l’acció. 

o Simulació de rols diferenciats en situació de joc. 
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7. METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL 

 

En aquest apartat s’explicarà la metodologia que s’ha utilitzat per desenvolupar el 

treball de fi de grau, sobre l’aplicació de l’expressió corporal a l’aula. 

Per dur a terme una sessió de forma efectiva, és necessari realitzar-la durant tot un curs 

lectiu, amb un registre al cronograma de tres vegades a la setmana aproximadament. 

Només així l’infant pot iniciar-se en el camí cap a una adequada expressió corporal, i 

entrar en una rutina on poden preveure el què passarà. Tot això, proporciona a l’infant 

una sensació de control, seguretat i estabilitat, sobre l’acció que realitza. 

És molt important establir un ritual d’inici i acabament de la sessió, que sigui estable i 

coherent, perquè ajuda a l’infant a estructurar-se dins el temps, organitzar-se i marca el 

comportament que ha de tenir segons el moment de la sessió.  

Així doncs, la temporalització adequada per aquests tipus de sessions és de uns 60 o 90 

minuts aproximadament. Convé que es distribueixin amb parts amb un començament i 

final, perquè proporciona a l’infant una sensació d’evolució i procés d’avançar. Cal 

esmentar que no sempre fa falta que tingui tantes parts, com a l’exemple que detallaré a 

continuació:  

 Inici: 10 minuts per despertar el cos. 

 Primera activitat: 15 minuts de duració i 5 minuts de relaxació per introduir la 

segona activitat. 

 Segona activitat: 30- 40 minuts i 5 minuts de relaxació per introduir la tornada a 

la calma. 

 Tornada a la calma i tancament: 10-15 minuts de relaxació. 

Per una banda, he tingut l’oportunitat de posar en pràctica el projecte amb infants de 3 

anys, però tal vegada és una edat molt immadura per ser conscients del treball expressiu 

que realitzen.  

Així doncs, una edat idònia seria 5-6 anys, degut a que són infants predisposats a 

realitzar una dinàmica de dramatització i representació més acurada, introducció de 

diferents rols, realització de propostes més complicades (més de dues consignes, 
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diferents materials o sense ells.), tenen la motricitat més desenvolupada, més equilibri i 

capacitat de reacció-acció, memorització entre d’altres. 

Per altra banda l’espai on he realitzat les sessions, ha sigut l’aula dels Actors i Actrius, 

és a dir, l’aula habitual dels infants. Aquest punt té aspectes positius com són:  

o El confort i seguretat que aporta als infants 

o La lluminositat i claredat que prové dels grans finestrals 

o Permet la utilització de les noves tecnologies a l’hora de posar música.  

En canvi, manté alguns aspectes negatius com són:  

o Accés lliure al material de joc que es té habitualment a l’aula 

o Transformar l’aula, és a dir, llevar taules i cadires, cada vegada que es vol 

realitzar una sessió d’expressió corporal 

o L’espai és limitat per un grup tant nombrós d’infants i això provoca un estat de 

nerviosisme i agitació global. 

En canvi, si l’infant es trobàs dins un lloc ample, sense mobles, amb alguns recursos 

com aïllament en el terra perquè els infants puguin anar descalços sense constipar-se, 

teles, paper mural, pintures, temperes, projector, reproductor de música / ordinador, 

miralls entre d’altres, les sensacions serien totalment oposades a les explicades 

anteriorment. 

A les propostes realitzades, la utilització de material ha estat mínima, degut a que 

l’objectiu principal és l’expressió corporal. Però en el cas que es necessitàs emprar 

material, hauria de ser no estructurat i que afavoreixi la capacitat simbòlica i expressiva 

de l’infant. 

Pel que fa a les tècniques d’agrupament, convindria desdoblar el grup, ja que són molts 

d’infants i realitzar les propostes amb tot el grup junt i tant petits, és molt difícil. A 

l’hora de mantenir la concentració o seguir les pautes es dificultós. I per falta de 

personal no s’ha pogut realitzar. Si es disposàs de personal al centre, es podrien 

desdoblar el grups i realitzar les mateixes dinàmiques, per desprès ajuntar-se i realitzar 

l’activitat final en comú. 

Respecta a l’avaluació, es realitza mitjançant l’observació directa, l’enregistrament en 

vídeo, i les fotografies. Per tant, el que s’avalua és el funcionament de la sessió, la 

participació dels infants, la realització de moviments corporals, entre d’altres. És a dir, 

s’avalua si la sessió compleix els objectius i continguts esmentats anteriorment, no a 
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l’infant en concret. A més, és rellevant realitzar una autoavaluació per saber els punts 

forts i dèbils que cal millorar per a les pròximes propostes, com per exemple: el to de 

veu, el llenguatge no verbal, com s’exposa l’activitat, entre d’altres. 

Trobo adient assenyalar una cita que especifica la finalitat de l’avaluació i la necessitat 

de realitzar una autoavaluació, diu així: 

 

La finalitat última de l’avaluació no és pronunciar-se sobre el grau d’èxit o 

fracàs dels alumnes en la realització dels aprenentatges, sinó més aviat 

pronunciar-se sobre el grau d’èxit o fracàs del procés educatiu en 

l’acompliment de les intencions que són el seu origen. És un instrument de 

control del procés educatiu. 

Departament d’Ensenyament (1988, p.167). Orientacions i programes. L’educació a la 

llar d’infants i al parvulari. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

El paper de l’educador, serà d’observador no participatiu durant tota la sessió, ja que és 

l’infant que ha de realitzar l’activitat baix la supervisió de l’educador, per aquest motiu 

es manté al marge. Però adoptarà un paper de guia a l’inici i acabament de cada fase, ja 

que els infants necessiten l’explicació de les normes i activitats que han de realitzar. 

Totes aquestes passes són necessàries per poder arribar a treballar de forma adequada i 

conscient l’expressió corporal dins una aula, ja sigui a l’Educació Infantil o a Primària, 

perquè una vegada adquirida la base, desprès es pot adaptar i aportar la personalitat de 

cadascú i crear les pròpies propostes d’expressió corporal. 
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La proposta...  

Aquesta proposta s’ha dut a terme al CEIP Melcior Rosselló i Simonet, on els infants 

fan una dinàmica en la que han d’expressar  emocions mitjançant les accions realitzades 

amb el cos, posant en marxa diferents estratègies corporals com són: la realització de 

massatges, expressió de com es mouen diferents animals mitjançant el dibuix, imitació 

de gestos quotidians i amb utilització de l’espai de forma vertical com horitzontal, i 

també amb l’ assimilació de diferents conceptes com el silenci, l’equilibri o el ritme.  

El context de l’aula on s’ha posat en pràctica la proposta d’aquest projecte, és una aula  

de nins de 3 anys que no han tengut cap experiència en el camp de l’expressió corporal. 

Aplicar aquest tema de tanta complexitat és un repte que val la pena afrontar, per això, 

és necessari simplificar-ho i començar per la base.  

Així doncs, a mesura que es realitzin les propostes s’anirà augmentant la seva dificultat. 

És a dir, depenent del funcionament de les sessions i de com els infants reaccionin als 

estímuls o experiències, s'anirà afegint complexitat als objectius i a les activitats. 

Fent referència a la programació d’aula, s'ha concretat amb la tutora que es realitzarà 

l’activitat un divendres cada 15 dies més o manco, desprès de pati i la sessió durarà 1h 

30 minuts aproximadament. Aquestes sessions estan dividides en diferents fases que 

evolucionen d’un grau més bàsic a un més elevat. 

Cal especificar que, per qüestions alienes a la programació d’aula, no serà possible 

realitzar tantes sessions del projecte com s’havien plantejat.  Per tant, posar en pràctica 

les propostes depèn de la disponibilitat del centre, fet que repercuteix en l’obtenció de 

resultats. 

Per aquest motiu, la possibilitat de marcar un objectiu final concret s’esvaeix, i cal 

realitzar diverses propostes amb objectius específics, per tal d’estimular els infants i 

avançar cap avaluacions concretes, mitjançant l’observació directa i l’enregistrament en 

vídeo i fotografies.  

Després d’aquesta breu pinzellada de tot el que es pot aconseguir amb l’expressió 

corporal, a continuació es desglossen tres fases diferents que es complementen una amb 

l’altra. 
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Fase 1: Inici del moviment expressiu  

 Dia 9 de març 2016. 

Hora: 12-13.30h 

Aula: Actors / Actrius 3 anys 

Grup: 25 infants 

 

Són dinàmiques de grup on els infants es toquen les mans, peus, cap, cara, tronc, 

tot el seu cos i el dels seus companys. És una manera de despertar el cos, 

d’agafar la pròpia sensibilitat i la dels altres, que els ajuda a sentir-se part del 

grup. A més a nivell motriu, descobreixen els diferents moviments que poden 

expressar amb les extremitats i finalment amb tot el cos. 

Aquesta dinàmica comença amb tots els infants drets per realitzar l’exploració 

del propi cos: com movem el dits, la mà, el canell, i així cap a la part superior 

del cos i desprès cap inferior.  

Una vegada s'ha despertat tot el cos, es van identificant, imitant i associant 

gestos coneguts per ells, és a dir, adoptar diferents rols com per exemple: el 

moviment del tauró, socorrista, ens posem i llevem les ulleres, ens rentem la 

cara, entre d’altres. 

Una vegada acabada la part d’iniciació a l’expressió corporal, és el moment de 

despertar altres sentits com l’oïda. És basic escoltar el nostre entorn, perquè ens 

ajuda a ubicar-nos, i segons els soroll de l’entorn responem amb un to de veu 

més excitat o més tranquil.  

Per aconseguir concentració i silenci, es col·loca el grup en rotlo i cal tapar els 

ulls de infant que situam enmig, i elegim un company per a que parli d’allò que 

més li faci ganes. És l’hora de despertar el sentit de l’oïda intentant reconèixer la 

veu del company, es deixa uns segons perquè l’infant pensi i reconegui la veu. 

Una vegada que l’infant ho esbrina, ha de dir el nom en veu alta. 

Aquesta és una dinàmica que afavoreix molt a l’infant que és insegur o tímid ja 

que, el fet de tapar-se els ulls, els hi provoca una sensació de “deixar de ser ells” 

i adoptar un rol diferent. 
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Els infants a l’inici de la proposta es senten estranys, ja que mai han realitzat una 

pràctica similar, però a mesura que la dinàmica de despertar el cos va 

evolucionant, els infants es van integrant totalment a la sessió, i es desperta la 

curiositat i les ganes de repetir-la un altre dia. 

Per aquest motiu, en el moment de canviar de pràctica estan concentrats i atents 

per escoltar les indicacions. Una vegada explicada l’activitat tots aixequen la mà 

per escoltar. En canvi, per parlar hi ha manco voluntaris, ja que implica posar en 

marxa trets propis de la personalitat cada infant, i a més són molt petits per tenir 

aquesta iniciativa. Per aquest motiu l’educadora és la que tria i dona peu a 

l’exteriorització dels pensaments. 

Una volta posada en marxa la roda, tots volen participar, tant per sentir-se 

escoltats com per parlar. A més, s’aconsegueix introduir un concepte molt 

reclamat dins una aula d’infantil, el silenci. Aquest moment, s’aprofita per 

finalitzar l’acció que es realitza i tornar a la calma, a fi d’iniciar  la part de 

relaxació.        
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Fase 2: Jocs de ritme i expressió 

 Dia 14 d’abril del 2016 

 Hora: 9-11h 

 Aula: Actors/Actrius 

 Grup: 25 infants 

  

Aquesta pràctica s’inicia amb el despertar del cos, exactament igual que 

l’anterior, degut a que és important que l’infant estableixi una rutina a l’hora de 

començar les activitats d’expressió corporal. D’aquesta forma, l’infant pot 

prevenir el que vendrà després, i modular les seves emocions a mesura que entra 

dins la dinàmica de la sessió.  

Una vegada el grup esta tranquil i en calma, cal explicar les pautes de la 

proposta perquè les assimilin de forma relaxada i atenta. Per arribar a l’aquest 

estat podem suggerir que es llevin les sabates per a que sentin el contacte amb el 

terra, i captar les vibracions i la temperatura de l’entorn. A més, anar descalç 

afavoreix el moviment del cos, i els ajuda a sentir-se més lliures a l’hora 

d’experimentar amb l’acció corporal. 

Tornant al tema de les pautes de la sessió, cal la introducció d’un element nou 

que és el ritme. Aquest element, l’introduïm amb l’ajuda de dues consignes: els 

sons de fusta (greu)  i l’altre metàl·lic (agut).Així dons, el so greu significa 

caminar poc a poc, i el so agut significa caminar aviat.   

Tot aquest procés es fa en silenci, perquè els infants necessiten concentrar-se per 

escoltar i seguir el ritme que pertoca. Se’ls hi proposa que tanquin els ulls i 

escoltin, per aguditzar el sentit de la concentració, oïda i ritme.  

Es convenient proposar una activitat de contenció abans d’introduir una pràctica 

de dramatització, perquè els infants l’aprofiten per alliberar-se, i floreixen 

moviments i emocions. Per aquest motiu, es proposa que el ritme que sentin, 

l’han d’ associar a un animal i representar-lo, però encara no estaven preparats 

per realitzar aquesta acció. 
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D’aquesta pràctica s’han obtingut uns resultats molt profitosos a la primera part, 

perquè els infants han seguit el ritme a la perfecció, i fins i tot, demanen per 

poder dur el ritme, senyal de que els hi ha despertat iniciativa, i aportat seguretat. 

En definitiva, els infants es troben totalment immersos en l’acció rítmica-

corporal, que realitzen i se’ls ha permès portar el control de l’activitat. Aquest és 

el final de la dinàmica, han acabat improvisant una muntanya de cossos. 
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Fase 3: Expressió dibuix-cos 

 Dia 4 de Maig del 2016 

 Hora: 12-13:30h 

 Aula: Actors/Actrius 

 Grup: 25 infants 

 

L’inici de la sessió és exactament igual que les altres, en rotlo ens llevam les 

sabates i despertam el cos. L’únic que ha variat és que els infants ja demanen: 

“Ens hem de llevar les sabates? Ens posem en rotlo?”. És una clara senyal de 

que formen part del rol de les dinàmiques d’expressió corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha creuat l’equador de la programació creada per aquest treball, s’ha 

pensat una proposta dinàmica, on és delimita l’espai a diferència de les altres 

dues sessions on l’espai era obert. A més, és una sessió destinada al moviment 

global, com podem comprovar a continuació. 

Es tracta de que els infants deixin l’empremta del moviment de l’animal que 

indica l’adult, al paper mural amb una cera.  Cal especificar que, en el paper del 

terra només tenen cabuda animals que s’arrosseguen o són molt pesats, com per 

exemple: elefant, serp, cuc o formiga. Mentre que en el paper de la paret trobem 

animals que volen, com per exemple: mosquit, xoriguer i colom. 



17 

 

A continuació, podem observar uns exemples de la sessió: 

 

Som elefants ( CEIP Melcior Rosselló i Simonet. Grup Actors i Actrius. 3anys. 2016) 

 

Som àguiles ( CEIP Melcior Rosselló i Simonet. Grup Actors i Actrius. 3anys. 2016) 

Per una banda, l’activitat motriu que es realitza al mural del terra és una 

dinàmica global de tot el cos, perquè l’infant necessita moure’l per deixar les 

empremtes que se li requereix. Per una altra banda, al mural de la paret, es 

realitza una motricitat limitada al tronc superior, és a dir, només treballen els 

braços. 

La finalitat de la tercera sessió és extreure de l’infant màxim potencial de 

moviment expressiu, degut a que és una sessió lliure, on poden expressar-se amb 

elements que ja coneixen com són el paper i la cera. 

Evidentment per alguns infants el fet de tenir una cera a la mà, els ha portat a la 

tendència de fer un dibuix estereotipat. Aquest fet, forma part de l’expressió 

artística, a més realitzen el dibuix dins una actitud corporal diferent a la que 

estan acostumats.   

Per acabar, cal indicar que els infants han entrat dins la dramatització 

directament, cosa que en l’anterior proposta havia estat impossible. 

Possiblement, els hi ha resultat més fàcil entrar dins el paper de ser animals, 
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perquè han deixat les empremtes al paper, i poden comprovar el resultat del seu 

recorregut 

A continuació es mostren unes fotografies dels resultats: 

Els resultats d’un treball motriu excepcional (CEIP Melcior Rosselló i Simonet. Grup Actors i Actrius. 3anys. 2016) 

 

És evident que l’aplicació de l’expressió corporal és necessària dins una aula, i més 

quan són infants tant petits. Però em sorgeix una qüestió: què és el que els sedueix i els 

atrapa dins la dinàmica d’expressió corporal? 

La resposta és que tot el que han experimentat durant les sessions formen part d’un eix 

conductor que els hi resulta molt familiar. Iniciar les activitats despertant els sentits és el 

que realitzen tots ells cada dematí quan s’aixequen de dormir. Seguidament, entram dins 

una dinàmica expressiva, que ells realitzen de forma inconscient, l’únic que varia és que 

en aquest moment la fem conscient. Finalment, tot forma part d’un joc, d’una 

experimentació, per això, l’infant queda embaladit quan l’escola obri la porta de l’aula a 

aquestes sessions. 

A continuació, trobarem un guió de proposta ideal que podem recollir com a exemple, 

per crear activitats pròpies i tenir la seguretat de que el treball que realitzat, està adreçat 

cap a l’expressió corporal en concret. 
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La proposta ideal... 

Els referents bibliogràfics en els quals es basa aquesta proposta ideal són: Mª Teresa 

Farreny i Gabriel Román, Pere J. Mascaró, Carme i Maria Aymerich, i finalment i no 

per això menys important,  Mireia Bassols i companys seus com Arthur Acevedo. 

Descripció de la proposta: 

Abans de començar la sessió recordem les pautes conductuals, com recomanen 

Mª Teresa Farreny i Gabriel Román (1997, p.15). Per exemple: llevar les sabates 

i posar-se en rotllana  

Com les germanes Aymerich (1968, pp. 37-43) recomanen, l’escalfament 

iniciaria la dinàmica amb un temps de relaxació. Per això, en aquest exercici 

s’ha proposat una tanda de cinc respiracions profundes pel nas, amb les mans 

damunt la panxa per ajudar a la relaxació. A més realitzarem massatges per 

despertar les diferents parts del cos i reconèixer l’esquema corporal. 

Cada integrant del grup ha de cercar un lloc dins l’espai que el faci sentir bé 

i tranquil, perquè ara es tracta de fer una feina de presa de consciència 

corporal.  

D’assegut al terra i descalçat s’ha d’anar massejant totes i cada una de les 

parts de cos a fi de reconèixer-lo i produir un efecte d’activació, des de la 

punta dels dits dels peus fins al cap. 

Pere J. Mascaró(2001, p.85), al llibre Més teatre educatiu, ens explica com 

ha de ser un massatge : 

El massatge s’ha de fer en sentit ascendent perquè l’aparell circulatori en 

surti beneficiat, pastant on les parts carnoses ho permetin, rotant 

articulacions com els turmells o els canells, i emprant les polpes dels dits 

quan les dimensions ho requereixen, com a les orelles. Ha de ser un 

massatge minuciós i sense frissar, millor acompanyat d’una música de fons 

tranquil·la. Exemple: els massatges ho realitzen individualment. La durada 

serà de 5 a 10 minuts. 
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D’aquesta manera comencem l’activitat perquè mitjançant la relaxació i el 

silenci els seus sentits s’aguditzen i l’atenció es desvetlla. 

Utilitzar la consigna d’un instrument musical,  per iniciar i acabar el 

moment de relaxació. 

Com explica Arthur Acevedo (2003, pp.40-48) a la seva didàctica: “els infants a 

les propostes d’expressió corporal necessiten experimentar, associar, indagar, 

explorar, improvisar, crear  moviments del cos, per tant, cal una sèrie d’activitats 

que s’ajusten a l’aquest paràmetres”. 

Els infants han de realitzar el joc d’imitació d’animals: moix, ca, cocodril, 

serp entre d’altres seguint el model de l’educador o un infant que s’ha 

proposat com a model. 

La duració serà d’uns 15-20 minuts aproximadament. 

Per estimular la creativitat realitzarem una activitat que té a veure amb 

l’anterior, i és representar que som un ou que porta una sorpresa dins, i 

l’educador donarà dues consignes, si diu:  “de l’ou surt... un cavall”, i els 

infants es mouen per l’espai imitant a un cavall, però si diu “ou” els infants 

tornen a posar-se en forma d’ou i esperen una nova indicació. 

Els personatges poden ser variats estàtics o amb moviments. 

La duració seria de 15 a 20 minuts. 

Aquesta dinàmica pot evolucionar cap a la creació i representació d’una 

obra de teatre, i obtenir com a resultat una dramatització. 

En aquest moment ens trobem a l’equador de la sessió, per tant,  és el moment 

de tornar a la calma com  recomanen les germanes Aymerich(1968, pp.37-43). 

Per aquest motiu proposo una tècnica de relaxació innovadora, consisteix en: 

Fem un tren i ens asseiem al terra un darrera l’altre, els infants es realitzaran 

un massatge utilitzant la cançó de na Daimaris Gelabert Massatges, perquè 

expressa verbalment com han de realitzar els moviments que han de fer a 

l’esquena de l’altre infant, posant d’exemple els animals. 
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La duració és d’uns 3 minuts aproximadament. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms 

 

S’ha de tenir en compte per finalitzar la sessió hi ha dues formes : 

Com explica Mª Teresa Farreny i Gabriel Román (1997, p.15),  donar pas al 

moment de reflexió, perquè els infants expressin les sensacions viscudes 

durant l’activitat. Ho poden expressar  verbalment o mitjançant  dibuixos, 

construccions, etc., com els hi sigui més fàcil. 

Com apunta Arthur Acevedo (2003, p.67), “re-presentar” l’experiència que 

ha viscut, cal fer memòria de tot allò que han realitzat per adonar-se del que 

han expressat i com, per ordenar i sintetitzar el procés expressiu que vol 

comunicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms
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8. ESTRUCTURA TEÒRICA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

 

Les autores de referència en la contextualització del marc teòric d’aquest treball, Carme 

Aymerich i Maria Aymerich, mestres i pedagogues de la ciutat de Barcelona i 

col·laboradores fins la seva jubilació en diversos projectes educatius, varen ser les 

pioneres en l’àmbit de l’expressió corporal a l’educació infantil. D’aquesta manera 

trobam que les paraules de Carme Aymerich són idònies per aquest àmbit d’estudi: 

“Expressió i existència són una mateixa cosa: com la flor i el seu perfum, la fruita i el 

seu gust, l’aire i la pluja fent-se un tot amb la terra per donar-li vida i fecunditat” 

(Aymerich, 1983, p.8) 

S’han contrastat les seves aportacions amb més autors com Darwin, Mª Teresa Farreny i 

Gabriel Román, Acevedo, Bernard, entre d’altres. 

 

Definició d’ imatge corporal segons...  

Les germanes Carme i Maria Aymerich conceben la imatge corporal com:  

 

La imatge corporal de “jo” físic s’edifica gràcies a les impressions, 

cinestètiques, laberíntiques i sobretot visuals, la correspondència de 

les quals estableix una unitat capaç d’oposar-se a cada moment, a 

l’espai que ens envolta i als objectes que la poblen (1968, p. 45). 

 

Així mateix , el llibre El diálogo corporal el defineix l’esquema corporal de la següent 

manera: “ organització de les sensacions relatives al propi cos en connexió amb les 

dades del món exterior, és a dir, la utilització de la imatge del cos” (Vayer, 1995, p. 10). 

Per tant, és fonamental que l’infant construeixi el seu esquema corporal dins les seves 

possibilitats d’acció, que evoluciona progressivament segons el seu desenvolupament 

sensoriomotriu i les relacions amb el cos dels altres. D’aquesta manera,  com l’infant ja 

ha creat una idea de si mateix, pot comparar-lo amb l’esquema corporal del seus 

companys. 

La imatge corporal és el fonament de tot. Primer hem de donar la possibilitat a l’infant 

de conèixer el seu propi cos, i desprès fer rellevància a les parts que aporten moviment, i 

mitjançant les dinàmiques descobrir les seves possibilitats.  
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Pere J. Mascaró, actualment professor de arts dramàtiques a l’Escola Sta. Monica,  

reforça aquesta teoria dient que: “el cos és el comunicador més eficaç de tots els 

llenguatges expressius que té l’esser humà. És missatger i delator de les nostres 

emocions, sentiments i pensaments gairebé en un seixanta per cent, encara que de 

paraula diguem el contrari.” (Mascaró, 2001, p.80) 

Per tant, els infants o nosaltres mateixos podem donar un aspecte quan parlam, però els 

actes que realitzem amb el cos, donen molta més informació del que nosaltres pensam. 

 

Com a cloenda d’aquest apartat el catedràtic de la UIB Ramón Bassa fa la següent 

menció: “l’esquema corporal com la intuïció global o el coneixement immediat del 

nostre cos, tant en repòs com en moviment, en funció de la interrelació de les seves 

parts i de la seva relació amb l’espai que l’envolta (...) marcat per la línia del temps (...)” 

(Bassa, 2015, p. 27) 

 

Expressió corporal com a acte comunicatiu...  

Segons la idea de Mª Teresa Farreny i Gabriel Román (1997, p.8), “l’expressió corporal 

afavoreix la exteriorització de respostes a uns estímuls, sentiments i vivències per mitjà 

del gest”. Endemés, al llibre El cuerpo, extreim aquest fragment que complementa la 

cita anterior, amb aquestes paraules: “El cuerpo no debe definirse, no como un objeto, 

sino como vehículo de ese estar-en-el-mundo” (Bernard, 1980, p.70). 

Partint d’aquestes dues idees i connectant-les , podem extreure que existeix una relació 

molt estreta entre comunicació i expressió corporal, que podem entendre com una sèrie 

d’esquemes de comportament que tenen com a fi mantenir el contacte entre els infants i 

el mon exterior.  

El moviment, el coneixement del cos, el contacte amb els altres, amb l’espai o amb els 

objectes modifiquen i enriqueixen als infants, realitzant-se simultàniament en un procés 

d’apertura cap a si mateixos, l’entorn i els altres, que serà la base de l’activitat 

comunicativa. (Bernard, 1980, p.70; Farreny i Román, 1997, p.8). 
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Com i per què utilitza l’ésser humà l’expressió corporal...  

“Com a base per adquirir una consciència corporal, un domini de la postura, el ritme o 

el to muscular i una prensió motriu” (Motos, 1994, p.33). 

La cita anterior remarca que l’expressió corporal és la base de tot moviment corporal, 

però cal tenir en compte, com expliquen les germanes Aymerich, que s’ha d’anar més 

enllà, ja que “l’expressió pretén ser un camí cap al retorn de la pròpia autenticitat”(C. 

Aymerich i M. Aymerich, 1968, p17). 

 

Aleshores, l’esser humà a més d’expressar, també està dotat d’un pensament i a mesura 

que realitza accions amb el seu cos lliures o provocades, aquestes estan guiades per la 

personalitat de cada individu, per tant, es capaç d’interpretar allò que està realitzant. 

Endemés, “ l’expressió corporal és el vincle que uneix l’infant amb el seu món i també 

el que l’uneix amb els altres (...). Cal ajudar a l’infant a trobar unes formes pròpies de 

manifestar-se (...) fidels al seu jo” (C. Aymerich i M. Aymerich,1968, p.15). 

 

Amb la teoria demostrada, es pot interpretar que l’expressió corporal és personalitat, cos 

i ment, però necessitem una part fonamental que és el nostre estat emocional, Charles 

Darwin (1984, p.350) ho defineix de forma general com “ qualsevol tipus d’accions que 

vagin acompanyades d’un model regular per qualque estat d’ànim, tot d’una es 

reconeixen com expressives”.  

 

Mentre que l’autor Ramón Bassa, catedràtic d’Escola Universitària-TU de la Universitat 

de les Illes Balears, descriu l’expressió d’una forma més concreta dient que “l’expressió 

corporal és un mètode que investiga i que ajuda a que el nostre cos i el seu moviment 

desenvolupi un llenguatge creatiu de comunicació, d’imatges, d’emocions i 

sentiments.”(Bassa, 2015, p.30). 
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Per integrar l’expressió corporal dins la dinàmica educativa ...  

Segons Mª Teresa Farreny i Gabriel Román (1997, p.9), ens indiquen que l’infant 

necessita treballar no només la part corporal, sinó també la comunicació, l’orientació 

espai-temps, el llenguatge i la comprensió. Per aquest motiu ens ofereixen una sèrie de 

punts clau que cal tenir en compte: 

 El moviment de l’acció, de l’experiència, de l’organització espai-temps, del 

contacte amb el propi cos amb els altres cossos i els objectes, és com l’infant 

aprèn a interioritzar aquestes vivències. 

 El ritme, la lateralitat, la motricitat global i segmentaria. 

 L’expressió corporal afavoreix l’autoconeixement de l’infant per mitjà del 

desenvolupament del moviment, de l’autoconsciència del propi gest i dels 

sentits (àmbit perceptiu) 

 Agudització dels sentits per tenir una percepció més clara del nostre cos, les 

seves possibilitats i limitacions, i al mateix temps apropa als infants a l’entorn 

proper, i a nivell profund, l’entorn modifica l’experiència de l’infant. 

 L’activitat perceptiva permet que l’infant es relacioni amb els objectes 

exteriors, i aquest contacte aporta noves impressions que posen en marxa 

nous mecanismes que l’ajuden a ampliar les seves capacitats. 

 La percepció permet entrar en un món de sensacions i coneixements i ens 

aporta material comunicable. 

 Percebre i conèixer són activitats que van unides, perquè condueixen l’infant 

a l’acció. 

 Els infants s’organitzen de tal forma que poden transformar el que reben 

diferent, modificant-lo, utilitzant les capacitats cognitives i creatives: 

perceben, recorden, reflexionen, imaginen i creen. 
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La globalitat de l’activitat...  

Al llibre El descubrimiento de sí mismo: actividades y juegos de motricidad en la 

escuela infantil (2º ciclo), es fa referència a l’expressió corporal tal com “activitat 

global, és a dir, afavoreix tant aspectes intel·lectuals com físic per aconseguir un 

desenvolupament harmònic de la persona” (Farreny i Román, 1997, p.8). 

També especifiquen que l’infant es troba dins dues etapes d’experimentació: 

 

Imitació i descobriment: on l’infant rep tot tipus d’estímuls 

sensorials i experiències, imita a l’educador, i al mateix 

temps, descobreix l’espai que l’envolta, els objectes, el seu 

cos i als demés. 

Simbolització gestual y generalització: aquí l’infant ja 

domina el seu cos i s’expressa 

Primer aprèn coses concretes i li aporta la funció 

estereotipada. 

Desprès l’infant connecta els gestes i objectes amb els 

sentiments i li dona una interpretació diferent a la funció 

que té a la realitat. A l’aquest moment, arriba a una 

simbolització.  

(Farreny i Román, 1997, p.9). 

 

Podem concretar les tècniques d’expressió amb... 

La forma d’interpretar creixement personal i social que tenen les germanes 

Aymerich (1968), i l’anomenada  Llei de concordança (1968, pp.20-23), on 

expliquen “les tècniques d’expressió han de concordar totes en un sentit de 

globalitat. (...) el desenvolupament per mitjà de l’expressió penetri en tots els 

camps i sigui un impuls simultani de totes les possibilitats expressives (...)”. 

 

Això vol dir que, necessitem expressar un gest per donar significat a un 

moviment, per exemple, no movem el cap sol, sinó que aquest esta impulsat per 

una necessitat interna, coneguda com expressió que prové de la personalitat de 

cada individu,  sinó seria un fet assetjat, i aquest és un simple moviment físic. 



27 

 

La Metodologia amb la qual treballar ...  

És necessari oferir múltiples estratègies didàctiques per dur a terme un treball 

d’expressió corporal a l’aula d’educació infantil. 

 

Aquest treball parteix de la mateixa premissa que ho fan Mª Teresa Farreny i Gabriel 

Román, al seu llibre El descubrimiento de si mismo: actividades y juegos de motricidad 

en la escuela infantil (2º ciclo) (1997) on remarquen que l’objectiu principal d’una 

sessió d’expressió corporal és que l’infant arribi a comunicar-se mitjançant el cos 

segons les seves possibilitats partint de les orientacions que li provoca l’educador. 

 

La  didàctica i principis que la fonamenten segons Mireia Bassols i companys... 

 

Especifica que la didàctica és la manera com cada professional proposa els mètodes per 

l’aprenentatge d’un contingut determinat. És a dir, el conjunt d’estratègies que el 

professional introdueix, la seva ordenació i la suma de criteris i pensaments que el duen 

a prendre unes decisions o unes altres.  

Per tant, hi ha molts de processos didàctics segons la concepció que es tingui de 

l’aprenentatge, i l’objectiu que es vol arribar. A més, també depèn de les 

característiques de l’educador.  

També, comenta que no hi ha una didàctica, sinó uns principis que la fonamenten i uns 

criteris que orienten una determinada pràctica.  

Per això ens proposa una sèrie de procediments i actituds que ajuden a organitzar i 

planificar els continguts i objectius de la dinàmica (2003): 

 

 Experimentació i exploració del propi cos: un contingut fonamental de 

l’expressió corporal és el sensoperceptiu i es treballa amb propostes de 

moviments amb el cos. (p.42) 

 Exploració del moviment i la seva qualitat: investigació del moviment per 

conèixer i enriquir les possibilitats creatives. (p.43) 
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 Indagació en els processos d’expressió creadora: és necessari aprofundir dins 

el nostre interior, i allò que sorgeix, que anomenem creació, és el resultat 

d’aquesta recerca personal. (p.43) 

 Associació de sensacions a imatges, vivències  i situacions: utilització de la 

imatge simbòlica per arribar a l’expressió corporal més carregada 

d’expressivitat. (p.44) 

 La re-presentació de l’experiència: cal aturar-se i fer memòria de tot allò que 

hem descobert, reconèixer intel·lectualment i distanciar-se per adonar-se’n 

del que s’ha expressat i com, per ordenar i sintetitzar el procés expressiu que 

vol comunicar. (p.44) 

 La improvisació en els processos de creació: facilita el procés de creació, 

perquè implica una velocitat d’idees, i una desinhibició per afavorir l’aparició 

de la pròpia experiència així com l’acceptació i el respecte de tot allò 

expressat. (p.45) 

 L’observació de les persones: la producció de l’altre provoca a un mateix 

conèixer-se un poc més, i la mirada de l’espectador permet a l’autor i ser 

reconegut.(p.46) 

 La verbalització: darrera de tota expressió corporal està el moviment, que 

deixa una empremta de la seva singularitat i fa la seva particular ordenació i 

reconstrucció de l’experiència. El que cada subjecte narra.  

(Bassols, et al. 2003, p.47) 

 

Principis segons Mª Teresa Farreny i Gabriel Román 

 

Aquests autors especifiquen una didàctica amb uns ítems clars, directes, i posats en 

pràctica amb infants. Destaquen els següents: 

 

 Les sessions d’expressió corporal s’han de donar amb coherència i 

globalitat. 

 El tema escollit per a la sessió és lliure. 
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 La duració dels temes pot variar segons els interessos dels infants o la 

programació d’aula. 

 Rituals estables que proporcionin seguretat als infants 

o En entrar a l’aula es lleven les sabates i es posen amb rotlo.  

o Finalitzen amb moments de reflexió. 

 Les pautes conductuals, tant dels infants com de l’educador, desprès 

passaran a formar part de l’actitud pròpia dels infants davant l’expressió, 

com són: 

o Respectar el treball dels altres.  

o Seguir consignes. 

o Adquirir uns hàbits de treball en una situació diferents a l’habitual.  

o Seguir un ordre en una situació d’expansió i desinhibició. 

o Ser responsable del material utilitzat. 

 Les condicions per treballar una sessió d’expressió corporal són: 

o Disposar d’un espai ampli, fora de l’aula habitual. 

o Tant els infants com l’educador portin roba còmoda i adequada per 

facilitar els moviments. 

o L’expressió corporal no es realitzi com una activitat complementaria, 

sinó com una activitat essencial dins l’escola. 

 La planificació ha d’incloure una gran varietat d’exercicis, per mantenir 

l’interès i l’atenció. 

 Participació activa de tot el grup. 

 Utilització de materials diversos, per exemple: 

o Pilotes: per afavorir la coordinació de moviments i el treball en 

diferents direccions. 

o Cordes: es poden utilitzar per marcar el trespol i traçar recorreguts a 

seguir, botar i collir-les amb les mans, peus, etc. 
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o Diaris: per disfressar-se, com element de manipulació. 

o Teles grans: trossos grans per diferenciar espais o trossos petits per 

utilitzar amb el joc simbòlic, perquè permeten a l’infant disfressar-se 

i afavoreixen els moviments dels diferents segments corporals i de les 

parts que els formen. 

o Blocs: ajuden a millorar l’equilibri i la coordinació de moviments. 

o Cercles: delimiten l’espai i permeten treballar conceptes d’espai, 

forma, color, entre d’altres.  

( Farreny i Román, 1997, pp. 15-17) 

 

Pautes d’aplicació a l’aula de les germanes Aymerich... 

 

Sobre les dinàmiques i l’aplicació a l’aula, ens ofereixen diferents formes d’aplicar una 

sessió d’expressió corporal. La primera possibilitat pot ser realitzar moltes de les 

activitats tenint en compte totes les àrees del currículum, així els infants tenen un 

aprenentatge de l’expressió més integrat. Mentre que l’altra possibilitat pot ser, realitzar 

activitats a l’hora de la tutoria amb el grup, però seleccionaríem les tècniques 

d’expressió oral.  

Per completar els principis de Mª Teresa Farreny i Gabriel Román (1997), les germanes 

Aymerich donen molta importància a la relaxació, perquè mitjançant el silenci els seus 

sentits s’aguditzen i l’atenció es desvetlla.  

 

Per això, ens expliquen que per iniciar una activitat d’expressió corporal hem de seguir 

les següents passes: 

 Abans d’iniciar les activitats els nens s’han de relaxar. 

 Les activitats finals han de convidar al repòs. 

 En acabar, retorn a la calma.   

(Aymerich, C., i Aymerich, M., pp. 37-43) 
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Tots els autors anomenats durant el treball destaquen que l’aprenentatge de l’expressió 

s’ha de fer en parelles, petits grups i gran grup i, més rarament, d’una manera individual 

o de forma aïllada. 

 

Formes de dur a terme una dinàmica segons... 

 

Pere J. Mascaró (2001, p.80) inicia l’expressió corporal realitzant un anàlisi del cos de 

l’infant a partir del moviment que s’expressa a través de: 

 

 Cap: Front, celles, ulls i boca. 

 Tronc i extremitats superiors: espatlles, braços, mans i dits. 

 Extremitats inferiors: pelvis i cames.  

 Moviment: que és l’acció de desplaçar el cos influïda per l’espai, el temps i la 

gravetat. 

Una vegada definits aquests punts, l’autor va creant diferents dinàmiques amb els 

infants/adults, amb les quals expressaran diferents situacions utilitzant les parts del cos, 

com a mitjà d’expressió, encara que en altres moments, afegirà el llenguatge parlat. 

(Mascaró, 2001, pp.80-82) 

En canvi, les germanes Aymerich (1968, pp. 15-36) ofereixen una iniciació 

completament diferent, elles parteixen de l’ítem més bàsic al més elevat, i d’aquesta 

forma l’infant necessita tres temps que es pressenten barrejats:  

 

 Observació: pren part la intel·ligència, i especifica que: mirar és el primer 

estadi, el més primitiu. Quan en aquest mirar hi entra un esforç 

d’atenció, quan aquest mirar s’intensifica amb un treball interior de 

relació, de receptivitat, d’assimilació, l’objecte vist s’incorpora en el 

subjecte que observa i passa a formar part d’ell mateix, hi queda 

contingut. (p.25) 

 Imaginació: per a fer sorgir algun d’aquests elements i dotar-lo de vida 

pròpia. (p.31) 
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 Expressió: de forma oral, escrita, gràfica, plàstica... de la cosa creada, 

segons l’edat i les aptituds de l’infant. (p.15) 

Com avaluem segons...  

 

Al llibre Mòduls de tècniques d’estudi, Les germanes Aymerich, descriuen l’avaluació i 

proporcionen unes estratègies fàcils d’aplicar actualment a l’aula, com són la possibilitat 

d’enregistrar algunes de les sessions de treball en vídeo. Això s’hauria d’entendre com 

una font d’alimentació d’idees i d’anàlisi de situacions reals per a l’auto-observació. 

 

A més, cal clarificar que els resultats, han d’anar d’acord amb l’edat dels infants i de les 

seves necessitats intel·lectuals; és important donar la profunditat adequada allò que 

s’expressa, dins una noció de conjunt que permeti un escalonament progressiu de 

coneixements que podran completar-se més endavant. (Aymerich, 1996, p.130) 

 

Per altre costat, Mª Teresa Farreny i Gabriel Román (1997, p.13), comenten que les 

activitats s’han de presentar en forma de joc, perquè és a través d’aquesta dinàmica que 

s’aconsegueix que l’infant s’entregui totalment. 

 

Paper de l’educador ...  

Cal esmentar que educar forma part de tots mestres, monitors, pares, tots hem de fer 

concordar les nostres pautes i la feina que realitzam amb l’infant perquè tengui una 

coherència. Per això, hem de destacar la importància del treball en xarxa de la comunitat 

educativa,  i clarificar el paper de l’educador i de l’alumnat. 

 

Segons les germanes Aymerich 

El treball que hem de realitzar com educadors, ha de ser en conjunt  de tota la comunitat 

educativa: 

L’educació total de l’infant – futur adult- no és pas fàcil, com hem dit. Però 

sempre ens serà més planera la tasca (...) si la fem entre tots, amb una 

cooperació sincera, i si l’entesa entre nosaltres, educadors, és cordial i 

franca. I així, realitzarem també, en un pla comunitari, la llei de concordança 

que abans hem centrat i dirigit concretament als nois (1968, p.12) 
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Per complementar ens expliquen que, per realitzar les activitats d’expressió corporal, és 

bo i útil que el professor ofereixi unes breus explicacions preliminars fàcils d’entendre 

pels infants abans de començar a practicar els exercicis. 

A més especifiquen que, l’educador quan realitza el temps d’observació amb els infants 

els ha de dirigir, secundar, ajudar i portar com un treball en equip, per arribar a una bona 

observació cal despertar un interès i desig de conèixer, i per exercitar la imaginació 

podem fer servir: jocs i narracions, reconstruir fets de memòria, “com voldries que 

fos...” perquè els nens, ja tenen imaginació simplement cal despertar-la. 

(Aymerich,1968, p.188) 

 

Perquè aquest treball sigui efectiu, és necessari que el clima de l’aula on s’introdueixin 

les activitats ha de ser de serenitat i equilibri.  

Per tant, l’adult ha de reclamar la necessitat d’aquest silenci, del moment de 

concentració per extreure el que portem al nostre interior.  

 

En el cas de que un infant no vulgui realitzar l’activitat,  l’educador a d’actuar com 

animador en aquestes situacions tedioses, perquè com expliquen les germanes 

Aymerich,  l’infant “a través del domini corporal,  la actitud es torna més oberta i 

estableix més fàcilment la comunicació amb els altres”.   

A més expliquen que, quan hi ha falta de concentració o inhibicions, és perquè els 

infants tenen aquesta carència de situació en l’espai i el temps a més d’una “inestabilitat 

corporal i psíquica.” 

(Aymerich, 1968, pp. 187-192) 

 

Segons Mireia Bassols i els seus companys... 

 

Aquests autors, descriuen l’educador com un model de formació ordenat a partir de la 

relació educativa entre formador i participants, professional que és capaç de situar-se en 

el context amb el fi de facilitar que cada individu es comprometi amb el seu propi camí.  

 

Un model de formador mediador que parteix d’una observació reflexiva, apropa als 

participants a les peculiaritats del llenguatge d’expressió corporal, els dirigeix la mirada 
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cap a la pròpia experiència i acompanya els processos. D’aquesta forma els participants, 

tenen tot el protagonisme i es situen en el centre de l’acció educativa. 

 

Endemés, el formador disposa d’un espai, un temps i unes activitats amb un clima que 

convida a connectar amb el propi cos, alliberar el moviment, el gest i la imaginació 

creadora, i deixar que floreixi l’expressió corporal i la creació productiva.  

Finalment, incorpora breus pinzellades de pensament, ordre i sentit en les experiències i 

en les múltiples i variades manifestacions de la pròpia subjectivitat.  

 

L’educador ha d’oferir temps d’investigació  per reunir quantitat i qualitat de idees; 

temps per consolidar els propis descobriments, sustentar el treball individual, els 

esforços per superar dificultats així com fomentar la confiança i el respecte per les 

capacitats i limitacions.  

 

“La intervenció de l’educador passa per tenir una actitud d’escolta cap al 

grup i cap a les diferencies individuals que li permeten un acompanyament a 

cada una de les persones, en el seu procés individual i grupal, propiciant  

unes propostes de treball que situen a la persona davant un moviment, que 

afavoreix un canvi, una transformació, un cert recorregut simbòlic. (...) 

aquesta forma d’intervenció, facilita que cada infant pugui dir a partir de la 

seva singularitat i créixer en un procés de progressiva autonomia i 

socialització, creant nous significants que donin sentit al seu propi discurs.” 

(Bassols, et al., 2003, pp.205-208) 

 

Segons Mª Teresa Farreny i Gabriel Román...  

 

Exposen que l’actitud  de l’educador ha de ser participativa i enriquidora, a més aquest 

ha de ser flexible, espontani, imaginatiu i procurar la utilització de estímuls que 

afavoreixin la participació de tots i saber partir del propi moviment per arribar a un 

autèntic coneixement corporal. 

Però clar, no sempre tenim un ambient apetible i còmode dins l’aula,  per això també 

hem d’introduir que les actuacions de l’educador en moments incòmodes. 

(Farreny i Román, 1997, pp.18-19) 
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Conclusions a fer... 

 

L’alumnat pot assolir amb més facilitat l’habilitat de l’expressió mitjançat la pràctica de 

situacions d’aprenentatge al màxim de diversificades.  

Per això, és important observar i orientar-lo sobre el seu progrés en l’adquisició de 

l’expressió, i indicar-los els possibles errors o mancances que encara ha de cobrir.  

Endemés, s’hi proposa un intercanvi freqüent d’impressions entre els companys, 

juntament amb les observacions i les reflexions que puguin aportar-se en acabar 

cadascuna de les activitats. Així doncs, “l’expressió corporal no ha d’ésser a l’escola 

una tècnica de demostració: la seva finalitat és, a més del domini del propi cos, el camí 

vers l’educació artística tenint com a base l’espontaneïtat corporal (...)” (Aymerich, 

1968,  p.53). 

 

L’espai  

Segons les germanes Aymerich... 

L’any 1981 remarquen que: 

 

No sempre ens expliquem els fracassos escolars, de tanta agressivitat i 

dispersió, dels canvis de trajectòria que descentren i desequilibren els seus 

interessos. I és perquè, potser, no ens aturem a mirar el canvi profund que 

s’està produint entre nosaltres i en la diversitat de línies de conducta, de 

models i d’impactes que s’ofereixen cada dia i a cada moment als nostres 

nois. 

(Aymerich, 1968, p.174) 

 

Clarament és el que passa en la vida actual, els infants són bombardejats per els mitjans 

de comunicació, noves tecnologies, publicitat que deixa una empremta en l’interior dels 

infants.  

A més, també ens expliquen que les escoles de 1981 es troben desbordades d’infants i 

no poden seguir les programacions fitxades a l’inici de curs, i ells assumeixen passius el 

seu destí.  
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Esborrona pensar que no hem evolucionat gens amb el tema educatiu, i  menys en el de 

distribució dels espais dins els centres educatius. 

Per això, cal promoure una estratègia per moure l’interès de l’infant, perquè tenen 

curiositat, desig de fer i saber coses, i perquè formen una unitat total amb la seva 

manera de ser en el món.  

 

Segons Mª Teresa Farreny i Gabriel Román... 

 

Expliquen una forma vàlida però molt acadèmica de l’espai on s’han de realitzar les 

sessions d’expressió corporal (gimnàs, aula de psicomotricitat, etc). A més, fan menció 

del significat especial que pels infants, ja que es converteix en un lloc de plaer 

sensoriomotriu, és on poden ser reconeguts i escoltats en totes les seves produccions i 

on juguen diferents rols, comunicant-se de forma verbal o no verbal.  

(Farreny i Román, 1997, p.16) 

 

Segons Pere J. Mascaró... 

 

Al llarg de la lectura del seu llibre, Més teatre educatiu, aporta que l’infant necessita 

dominar l’espai que l’envolta i ser conscient de la seva situació dins l’espai, per poder 

realitzar moviments, situar objectes, i desprès ubicar-se ell i als altres dins l’espai 

(Mascaró, 2001). 

 

Pinzellada al joc dramàtic íntimament lligat amb l’expressió corporal...  

Definició de Pere J. Mascaró... 

 

Pere J. Mascaró, explica que aquesta tècnica de dramatització, permet reproduir 

esdeveniments, per experimentar-los com una realitat momentània. Per això, defineix la 

dramatització de la següent forma: “és el mirall que es té al davant perquè allò que es 

desconeix d’un mateix, es pugui veure al personatge que s’hi reflecteix.” (Mascaró, 

2001, p.110) 

Aleshores, aquesta tècnica permet reproduir esdeveniments, per experimentar-los com 

una realitat momentània.  
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Segons Julio Álvarez... 

 

Especifica l’expressió dramàtica com: “el treball de creació mitjançant el joc dramàtic 

com a tècnica d’improvisació” (Bassols, 2003, p.53) 

Aquest tipus de joc provoca que els participants entrin dins el món del teatre i a més, 

provoca certa alliberació corporal i emotiva en el grup i en la vida privada dels 

individus. 

 

Segons les germanes Aymerich... 

 

És de gran importància, recalcar l’idea que tenen les germanes Aymerich sobre el joc 

dramàtic entès com: 

 

Donar llibertat a l’infant perquè surti d’ell mateix i s’encarni en una altre 

naturalesa, un altre “jo”, un altre moment psicològic. Això li dóna una nova 

volada i una nova obertura: deixa de mirar-se ell mateix per mirar els altres, 

en certa manera s’allibera.  

(Aymerich, 1968, p.167). 

Aleshores, perquè sorgeixi l’autèntica dramatització, l’infant necessita extrapolar-se a 

un altre “jo” amb total llibertat. Sense aquesta llibertat, a l’infant li resulta impossible 

posar-se en el lloc de l’altre. 

 

Una cita per concloure...  

A mode de conclusió m’agradaria arrodonir aquest projecte amb una cita que fa,  de 

l’autor Saint- Exupéry, extreta del llibre llibre l’Expressió: mitjà de desenvolupament de 

les germanes Aymerich que diu així: “Estimar-se no és mirar-se l’un a l’altre, sinó mirar 

tots dos en una mateixa direcció”(1968, p.173). 
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9. CONCLUSIONS 

 

Per començar les conclusions, convé parlar de la base de qualsevol proposta educativa, 

els objectius. Per això, cal recordar que l’objectiu principal d’aquest treball és dens i 

complexe, perquè conté molta d’informació. Per aquest motiu hem de dividir-ho per 

parts per tal d’anàlitzar-lo amb profunditat: 

 Aplicar l’expressió corporal dins l’aula: aquesta part s’ha complert, perquè s’ha 

aplicat dins l’aula i ha produït uns efectes positius en els infants. Han realitzat 

moviments, s’han comunicat per gestos, fins i tot, han arribat a “inventar” una 

comunicació pròpia per senyes. Però, el que realment em preocupa és que la 

seva continuïtat és incerta, ja que la meva estada de pràctiques al centre ha 

finalitzat i la tutora d’aula hauria de tenir la de predisposició per seguir amb el 

camí que s’ha començat, i realitzar canvis en l’horari, programació i propostes 

educatives. 

 Establir vincles, durant el procés de les activitats: hem observat que s’han creat 

diferents relacions i vincles entre els infants. Aquesta aula es caracteritza per 

tenir relacions molt estables, perquè l’aula esta distribuïda en 4 grups de 6 

infants. Aquestes agrupacions fixes provoquen que els infants sempre tenguin 

els mateixos referents. Gràcies a les propostes que s’han realitzat, els infants que 

estaven apartats s’han incorporat, els grups estables s’han mesclat i han 

interactuat entre ells formant un grup heterogeni i cohesionat. 

 Canalitzar i expressar les emocions de forma assertiva: aquesta part és la més 

complexa perquè són infants molt petits i la manera més fàcil i propera per 

expressar els seus sentiments, és la força bruta. Perquè no disposen de paraules 

adequades per verbalitzar el que senten en aquest moment. Per aquest motiu, 

s’ofereix als infants una nova forma de comunicar-se, una alternativa per 

expressar les emocions mitjançant els moviments del cos. I al mateix temps, són 

canalitzats mitjançant els moments de relaxació i la tornada a la calma que 

realitzem abans, durant, i després de les propostes. 

Per altre banda, les propostes que s’han exposat i aplicat a l’aula, han impulsat i ajudat a 

que els infants donassin importància a les diferents parts del seu cos, a que cerquessin i 

comparessin amb els cossos dels seus companys, a realitzar moviments amb significat, a 
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imitar gestos per comunicar-se , a respirar per baixar les pulsacions i tranquil·litzar-se, a 

respectar els moments de relaxació i transició de les activitats. En definitiva, han aprés 

jugant, divertint-se i compartint les experiències amb els seus companys. D’aquesta 

manera es demostra que els objectius tant generals com específics plantejats, s’han 

complert. 

En relació amb el tema que es planteja a la justificació, sobre el resultat incert d’aquest 

projecte, va ser una decisió encertada, perquè la proposta ha avançat al mateix temps 

que els infants evolucionaven, i no ha estat condicionada al compliment d’uns requisits 

per a aconseguir un resultat. Això ha beneficiat tant a l’elaboració de les propostes, com 

per aconseguir resultats molt positius.  

Cal especificar que el procés de recerca per aconseguir referències bibliogràfiques 

adients, ha estat una feina molt complicada, perquè, hi ha poques persones que siguin 

especialitzades amb expressió corporal i les que hi ha no són de l’illa, i és molt 

complicat posar-se en contacte amb ells. Aleshores, totes les fons d’informació han estat 

llibres. Però, hagués estat un punt de motivació extra poder realitzar alguna entrevista 

personal a un expert, per dotar aquest projecte de fonamentació actual. 

Amb relació a la temporalització general del projecte, és molt ajustada, ja que a l’hora 

de realitzar un projecte empíric i de recerca bibliogràfica, no dóna molt de marge 

d’implantació i recol·lecció de dades. En el cas de l’expressió corporal, precisa de 

temps per veure els seus fruits. En relació amb les propostes, s’ha establert un mínim de 

60 minuts i un màxim 90 minuts de duració. Aquest temps que permet un inici, 

desenvolupament i cloenda, pausat i permet gaudir de la proposta. Però cal esmentar 

que, els infants s’han quedat amb ganes de seguir amb l’activitat, perquè realment els hi 

ha engrescat, però per qüestions de programació alienes al projecte, ha resultat 

impossible. 

Pel que fa a l’espai on s’ha realitzat les propostes, no està adaptat i les dimensions són 

petites per un grup tant nombrós. En el cas de que sorgeixi la possibilitat de tornar-ho a 

posar en pràctica ho realitzaria dins un espai lliure d’obstacles, ampli i adaptat per 

realitzar sessions d’expressió corporal.  

A més vull aprofitar per destacar les conclusions que vàrem arribar amb les professores 

de teatre de Sta. Mònica, Carme Pons i Laura Frau. Els espais a les aules dels centres 

infantils de segon cicle, no estan adaptats per realitzar expressió corporal. I per això, 
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totes vàrem ser conscients del camí utòpic que això implica, que és necessari crear un 

espai més adaptat a l’infant en els centres educació infantil; un espai que realment doni 

solució a les necessitats dels infants, que sigui gran, diàfan, lluminós, i sense obstacles 

que pertorbin les activitats dels infants. En definitiva, un espai que els hi proporcioni 

seguretat, estabilitat i ganes d’anar-hi per enriquir la seva creativitat, expressió i 

comunicació artística i plàstica amb el cos. 

El punt següent tracta dels materials, per realitzar expressió corporal només es necessita 

el cos i el moviment, eix fonamental i base de l’estructura d’aquest projecte. Però en el 

cas que s’utilitzi material aquest haurà de ser de segon pla, senzill i obert, com per 

exemple: paper, teles, cintes elàstiques, etc. És a dir, elements que impulsen i 

complementen l’expressió i el moviment. 

Pel que fa a l’avaluació, ha estat complicada, perquè no es disposava de suficient 

experiència per realitzar una graella sistemàtica i avaluar a cada un dels infants. Per 

aquest motiu, es va decidir realitzar una autoavaluació del procés de les propostes i dels 

elements que la componen. A més d’executar una observació directa, i complementar-la 

amb enregistraments en vídeo i fotografies, que ajuden a reviure les propostes i a 

realitzar una avaluació més acurada. 

Finalment, es destacarà el paper de l’educador, durant tot el projecte s’ha respectat la 

mirada de l’infant i els seus interessos. Això significa que si un infant no ha volgut 

realitzar l’activitat, en cap moment se li ha obligat. Sempre s’ha respectat les seves 

decisions i s’ha continuat amb la sessió prevista. A més cal destacar que l’educador ha 

estat al marge tot el temps, les intervencions han estat mínimes. La importància de la no 

intervenció amb els moviments ni expressions dels infants, és degut a que, la vivència i 

experiència de l’expressió corporal i el moviment, és més autèntica i personal per 

l’infant.  

Com es pot observar, les conclusions que s’extreuen d’aquest treball són molt variades. 

Totes elles provenen no només de les experiències assimilades a l’hora de realitzar les 

referències bibliogràfiques, sinó també de les diferents emocions que s’han viscut 

realitzant la pràctica, així com de les palpitacions que es senten quan t’endinses dins un 

camí desconegut, tot i que es presenti ple d’arbres frondosos, al final veus la llum del 

sol. Aquesta llum simbolitza la lluita per extreure el màxim d’ un tema, i posar en 

pràctica tots els coneixements adquirits la forma més adequada possible. 
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10. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

 

Inicialment, es va realitzar una recerca de referències bibliogràfiques sobre la 

performance. S’escolliren autors de referència com: Yves Klein, Marina Abramovic, i 

Xavier Abad, i també d’organitazacions com Segni Mossi experts amb la performance i 

l’expressió corporal, i ESADIB (Escola superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears).  

 

A continuació exposaré breument la meva recerca bibliogràfica: 

 

 Webs d’interès: 

Escuchando al niño. El arte en la escuela. Consultat 9 febrer 2016, des de 

http://www.mrpmenorca.cat/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=83&It

emid=31 

Experiencia estètica i arte de participación: juego, símbolo y celebración. Consultat 9 

febrer 2016, des de http://www.oei.es/artistica/experiencia_estetica_artistica.pdf 

Practicas y performance y educación. Consultat 11 febrer 2016, des de 

http://ocw.um.es/transversales/mujeres-artistas-y-performance.-interes-desde-el/practicas-

de-performance-y-educacion 

Govern de les Illes Balears. Orientacions metodològiques. Consultat el 10 de Juny del 2016. 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/infantil/annex_infantil.pdfç 

Govern de les Illes Balears. Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix 
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11. ANNEXOS 

FASE  1 Objectius i materials AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici del 

moviment 

expressiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Descobrir el món del 

moviment expressiu. 

 Observar els moviments 

que li suggereix 

l’educador. 

 Expressar moviments 

amb les mans, braços, 

peus, cap, tronc, 

indicats per l’educador. 

 Simular accions 

expressant-les amb el 

cos, sense necessitats 

d’objectes. 

 Reconèixer les parts que 

s’anomenen. 

 Desinhibir-se 

corporalment de forma 

progressiva. 

 Seguir les pautes de 

l’educador. 

 

 

 

Els objectius estan adaptats als infants,  a la 

seva edat i a les seves característiques degut 

a que els infants han iniciat el procés. 

Han gaudit de l’activitat, seguit les pautes i 

normes de l’activitat, imitat i expressat els 

moviments, participat en l’activitat de forma 

activa. Per tant, han complert els objectius 

establerts. 

 

La metodologia  és adequada però es va ser 

un poc planer a l’hora de dur-la a la pràctica. 

Així que vaig decidir improvisar i introduir 

la imitació de gestos i el despertar de l’oïda, 

activitats que varen funcionar a la perfecció. 

Els infants varen exprimir al màxim la part 

de la relaxació, tots estirats a terra, mai 

l’havien realitzat d’aquesta manera. Desprès 

de tant de moviment necessitaven gaudir al 

màxim de la tornada a la calma. 

 

La temporalització, va ser aproximadament 

d’uns 90 minuts. 

L’Espai, és l’aula dels Actors i actrius, és 

una aula petita, que cal amuntegar les cadires 

i les taules a una part de l’aula. Aleshores 

només disposes de la mitat de l’aula que 

queda molt petita per tants d’infants. Això 

pot influir amb el seu estat emocional degut 

a que no tenen suficient espai per moure’s en 

llibertat. 

 

El material va estar a l’altura de les 

expectatives, va funcionar adequadament. 

 

El paper de l’educador, he tingut una 

actitud observadora i de guia. Les 

intervencions varen ser puntuals a l’hora de 

mantenir l’atenció de qualque infant. Però, 

cal millorar a l’hora de fer les correccions, 

han de ser de forma assertiva, es a dir, 

assenyalar qui fa les accions correctament no 

qui les realitza de forma inadequada. 

Utilitzar paraules que ells puguin entendre.  
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FASE 2 

 

Objectius  

 

AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocs de 

ritme i 

expressió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguir el ritme pautat 

per els sons dels 

instruments. 

 Realitzar moviments 

controlats 

 Dramatitzar  

 Despertat el sentit de 

l’oïda. 

 Escoltar i concentrar-se 

 Fer silenci. 

 

 

Els objectius estan adaptats als infants, però 

en la pràctica no s’han complert tots els 

objectius. Per exemple: dramatitzar perquè 

no era l’activitat indicada per introduir 

aquest objectiu. O a l’hora de fer silenci, és 

molt difícil que es compleixi amb totalitat, 

encara que s’ha aconseguit fer-ne en 

moments concrets.  

Per altre banda, s’han realitzat moviments 

controlats, han despertat l’oïda, han seguit el 

ritme. Per tant, han escoltat i concentrat, però 

clar com són tan petits l’emoció supera al 

control. Per aquest motiu els ritmes i els 

moviments controlats no eren exactes, però 

al manco han jugat amb la pulsió. 

A l’hora de dramatitzar, els infants no l’han 

assolit, però havia de provar si eren capaços 

d’arribar associar un so amb un animal. Però 

era un pas, per el que no estaven preparats. 

 

La metodologia i plantejament, era elevada 

per la seva edat, però s’ha fet de manera 

conscient. Degut a que s’ha de provar a quin 

nivell d’expressió es troben.  

La primera part, els hi va costar la consigna 

de de caminar al mateix ritme que el so. 

Però, desprès de 4 repeticions els infants 

adaptaren el moviment del seu cos al ritme.  

Desprès, es va afegir una innovació que va 

sorgir dels propis infants, varen demanar si 

podien ells fer el ritme. La idea va funcionar 

i es va realitzar adequadament. 

La segona part, a l’hora de dramatitzar, va 

ser més complicat. Vaig extreure dues idees, 

que els infants encara no estaven preparats 

per fer-ho, o que havien fet molt d’esforç per 

concentrar-se a la primera part, i per aquest 

motiu no varen realitzar la dramatització. 

Vaig decidir passar directament a la 

relaxació, i la resposta va ser adequada. De 

fet, hi ha hagut professors que s’han sumat a 

fer la relaxació amb els infants, senyal de 

que avui és necessitava. 

 

La temporalització han sigut uns 90 minuts, 

però s’ha requerit molt de temps per la 

iniciació i la primera part de l’activitat. 
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Desprès per tornar a la calma, es va donar 

més temps degut a que estaven un poc 

nerviosos, i ho necessitaven. 

 

L’Espai, és l’aula dels Actors i actrius, és 

una aula petita, que cal amuntegar les cadires 

i les taules a una part de l’aula. Aleshores 

només disposes de la mitat de l’aula que 

queda molt petita per tants d’infants. Això 

pot influir amb el seu estat emocional degut 

a que no tenen suficient espai per moure’s en 

llibertat. 

 

Els materials, tal volta no eren correctes 

perquè els sons dels instruments tenien que 

ser més evidents, escollir un tambor i una 

campana. Encara així l’activitat va seguir el 

seu procés i es van  aconseguir els objectius 

principals. 

 

El paper de l’educador, he tingut una 

actitud participativa, però observadora a la 

vegada. Cal millorar la forma d’explicar les 

pautes, perquè no eren lo suficientment 

clares. Aquest motiu, dificultava que els 

infants entenguessin que havien de fer. Per 

tant, cal que les pautes siguin curtes i clares. 

 

 

FASE 3 

 

Objectius 

 

AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressió 

dibuix - cos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintar i moure’s a l’hora 

 Seguir les pautes de 

l’educador 

 Alliberar l’acció 

corporal 

 

 

Els objectius s’han complert. Però, a cert 

moments el seguir les pautes de l’educador 

va passar a un segon pla, perquè es deixaven 

endur per l’expressió artística. Per aquest 

motiu, estic molt contenta de que aquest 

objectiu sigui el que no s’ha complert. 

 

La metodologia, va ser adequada i adaptada 

als infants. Tenien que deixar les empremtes 

dels animals al paper, i això ho varen saber 

aplicar tot d’una. Però quan li deies un 

animal que no ubicaven, com per exemple: 

llagosta, pintaven l’empremta igual que la 

serp. Encara que havia infants que 

diferenciaven el moviment per exemple d’un 

ca, i el d’un cuc. Perquè ho pintaven amb un 

traç diferent. 

També i va haver infants que varen realitzar 
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dibuixos estereotipats, però com és expressió 

no vaig veure motiu per corregir-ho. 

 

La temporalització, han sigut uns 90 minuts 

aproximadament. Cal especificar, que és una 

activitat que els motiva molt, i no volien 

deixar de pintar. Però hem vaig ajustar al 

temps predeterminat. 

 

L’Espai, és l’aula dels Actors i actrius, és 

una aula petita, que cal amuntegar les cadires 

i les taules a una part de l’aula. Aleshores 

només disposes de la mitat de l’aula que 

queda molt petita per tants d’infants. Això 

pot influir amb el seu estat emocional degut 

a que no tenen suficient espai per moure’s en 

llibertat. 

 

Els materials, varen ser adequats per els 

infants i varen proporcionar els resultats 

esperats. 

 

El paper de l’educador, he mantingut una 

actitud observadora durant tota la sessió. 

Però, també he tingut que guiar els infants a 

l’hora d’explicar les pautes i suggerir 

animals. 

L’organització de la dinàmica va ser un poc 

dificultosa, degut a que l’espai es reduït, són 

molt d’infants i necessitaven diferents 

consignes, ja que es disposa de dos murals. 

Per tant, vaig decidir que uns miressin la 

dinàmica, i  viceversa. Però aquesta solució 

no hem va agradar, i vaig deixar que 

participessin els dos a l’hora. 

L’estratègia adequada, seria desdoblar el 

grup. Per tant, hauria d’haver demanat ajuda 

a una mestre, explicar-li que s’havia de fer i 

dur l’activitat al mateix moment. 

 


