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RESUM  

El principal propòsit del present Treball de Fi de Grau és dur a terme tota una recerca 

bibliogràfica damunt la pràctica del ioga, la seva història i els seus beneficis, per parlar 

després de la realització per part dels infants d’aquesta pràctica mil·lenària i de quins 

antecedents existeixen entre aquests dos. Posteriorment, es realitzarà una proposta didàctica 

d’intervenció de ioga a l’aula, amb l’objectiu de que es pugui utilitzar com a recurs didàctic a 

les aules del cicle d’educació infantil.   

Aquest projecte vol tractar, de forma breu, les característiques i  necessitats que presenta la 

societat actual, ja que de fet els infants podem dir que són un reflex d’aquesta; per això es 

pretén fer una exposició clara dels possibles beneficis de la introducció d’activitats com el 

ioga i la meditació a les aules per tal de millorar, com a primer objectiu, la qualitat de vida de 

les persones. 

Paraules clau: Ioga infantil, estrés, desenvolupament integral, autoestima, integració 

sensorial, educació emocional, relaxació. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this Final Project Work is to carry out a literature search all over the 

practice of yoga, its history and its benefits, in order to talk about the performance of this 

ancient practice by children and the background that exists between these two. Subsequently, 

an educational intervention proposal yoga class will take place, in order that it can be used as 

a teaching resource in the classroom childhood education cycle. 

This project wants to try, briefly, the characteristics and needs that are presented by today's 

society, being as we say that children are a reflection of this; so it is to make a clear statement 

of the possible benefits of the introduction of activities such as yoga and meditation to school 

to improve the primary objective, the quality of life of people. 

Key words: Children’s yoga, stress, integral development, esteem, sensory integration, 

emotional education, relaxation.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Projecte de Fi de Grau, “La pràctica del ioga a la primera infància”, té la intenció de 

ser una aproximació al món del ioga, concretament del ioga físic (hahta ioga), per tractar de 

conèixer quina és la seva essència i quins són els beneficis de la seva pràctica.  

Una vegada realitzat aquest anàlisi aproximatiu, es pretén fer un anàlisi breu de la societat 

actual i de la seva problemàtica amb aspectes com l’estrès i l’ansietat, causats principalment 

per un ritme de vida extremadament accelerat i frenètic, el qual en general, deixa poc espai 

per aturar-se a pensar, respirar conscientment, escoltar el propi cos i considerar quins aspectes 

importants i vitals estàs deixant de banda a causa d’aquesta velocitat social. 

Aquesta mateixa velocitat resta temps de dedicació al moviment del cos, a l’exercici físic, la 

qual cosa implica el creixement del sedentarisme a la societat actual, sobre tot de la societat 

urbana, sumat als conseqüents mals hàbits alimentaris, provocant l’augment de malalties, tant 

físiques com psíquiques i/o emocionals. Els infants, per consegüent, reben tota aquesta 

acceleració en forma d’estrès, de pressió i d’ansietat; ells són el reflex de la societat, i els 

infants estressats avui seran en un futur, amb molta probabilitat, adults estressats.  

Com bé explica Kojakovic (2006), els infants, al igual que els adults, viuen dins d’aquesta 

societat la qual imposa un ritme de vida estressant, i que per tant aquesta pressió amb la qual 

creixen i es desenvolupen els fa convertir-se en petits adults amb horaris i obligacions 

estructurades i així, perdre part de l’essència de l’edat de la infantessa. Per això el ioga 

sorgeix, actualment, com un espai on poder recuperar l’energia i gràcies al qual tornar a 

connectar el cos, la ment i l’ànima.  

De fet, als darrers anys s’ha donat, per part de la societat en general, una demanda creixent 

d’activitats que ofereixin espais i temps per desconnectar de la vida quotidiana, per relaxar-se 

i, com a conseqüència, activitats com pilates, ioga o inclús classes d’estiraments, en les quals 

la respiració juga un dels papers més importants, han passat a formar part de la gran majoria 

de gimnasos que ofereixen activitats dirigides.       

Per aquesta raó, aquest projecte també pretén donar èmfasi a la importància que té que les 

escoles siguin promotores de las salut integral, es a dir, del benestar físic, psíquic, emocional i 

social dels infants. Com diu Calle (1999, 31), “(...) la vertadera salut, o el que s’ha donat en 
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denominar salut total, no es pot només entendre com benestar físic, sinó que és també 

benestar psicomental i social, donat que un ésser humà és una entitat bio-psico-social.”. 

Vaca Escribano (2007) exposa que amb la realització d’activitats que impliquin mobilitat 

auricular, reforçament muscular, treball de la respiració, exploració damunt l’equilibri, 

damunt la verticalitat, s’aconsegueix que l’alumne es distengui, es relaxi i es tonifiqui, 

millorant tant la seva disposició per a la realització de les activitats escolars com el progressiu 

control i coneixement del seu propi cos. A rel d’aquesta convicció, es vol tractar la pràctica 

del ioga com un element molt útil i possiblement clau per tractar d’aconseguir un equilibri 

mental i físic i, més concretament, parlar de la possibilitat d’introduir la pràctica del ioga a les 

aules com a eina didàctica i de les millores que podria produir aquest fet. 

A partir d’aquí ens trobarem a la segona part d’aquest treball, on es desenvoluparà una 

proposta d’intervenció per posar en pràctica la introducció del ioga a les aules d’educació 

infantil. Per tot el que s’ha exposat amb anterioritat, exposem la pràctica del ioga a les aules 

com una forma alternativa de tractar les tensions i les ànsies a les aules, així com de treballar 

per tractar de trobar la pròpia identitat com a persona. La formació i el contacte amb activitats 

d’aquest tipus que inclouen temes com la respiració, la concentració, la relaxació i la 

consciència del propi cos poden ajudar a construir ambients més equilibrats i conscients en els 

quals la convivència, d’alumnes i mestres, sigui més fluida, sentida i plena. 
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2. OBJECTIUS 

 

Per dur a terme aquest Treball de Fi de Grau ens hem plantejat una sèrie d’objectius a 

aconseguir, per tal de donar sentit al nostre projecte. Després d’analitzar detingudament què 

és el que realment volem investigar i arribar a conèixer, plasma’m un primer objectiu general 

i un seguit d’objectius específics, els quals complementen al primer. Els objectius plantejats 

serien els següents: 

 

Objectiu general 

- Investigar i conèixer de més a prop què és i en què consisteix la pràctica del ioga, per 

posteriorment plantejar una proposta d’intervenció per posar en pràctica a l’aula 

d’educació infantil com a recurs didàctic per tal d’afavorir el desenvolupament global 

de l’infant, el control postural, l’ús correcte de la respiració, la capacitat de relaxació, i 

l’autoconeixement tant físic com emocional.  

Objectius específics 

- Destacar les possibilitats educatives del ioga com una eina útil per treballar el 

desenvolupament integral de l’infant, aconseguint també un bon esquema corporal i un 

correcte control postural. 

- Afavorir la introducció de la pràctica del ioga a les aules d’educació infantil sent 

conscient dels seus beneficis i de cóm es treballa. 

- Descobrir com es pot treballar pel desenvolupament d’estratègies de metacognició, 

com l’autoconeixement, l’autoconsciència o l’autoimatge, a través del ioga.  

- Remarcar la importància que té l’activitat i l’educació física a les escoles. 

- Accentuar la necessitat de que les escoles siguin espais de promoció de la salut. 
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3. METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL 

 

La modalitat del present Treball de fi de Grau es pot definir com un treball d’investigació i 

revisió bibliogràfica en el qual també s’inclou el desenvolupament d’un recurs didàctic i 

educatiu, concretament, una proposta d’intervenció per incloure el Ioga a les aules.  

Degut a la naturalesa del projecte, s’ha hagut de realitzar una revisió de la literatura existent 

damunt aquesta temàtica, que ocupa des de la pròpia definició del ioga, la seva història i els 

seus beneficis, passant per relats damunt la societat actual, la infància i l’estrès, fins a quins 

antecedents i estudis existeixen damunt la pràctica del ioga i els seus beneficis, la pràctica 

amb infants o la introducció a les escoles.   

Per tal d’arribar a la màxima informació s’han consultat diferents fonts. Una de les més 

emprades i amb els majors resultats obtinguts del nostre interès ha estat la base de dades de 

Google Acadèmic, molt útil per realitzar recerques d’aspectes molt concrets i amb un gran 

repertori de tipus de documents, des d’investigacions científiques a articles de revistes o 

tesines publicades.  

Per altre part, el servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears 

també ha estat utilitzat per fer recerques d’obres publicades damunt la temàtica o 

relacionades, per tal de conformar el marc teòric. De la mateixa manera, s’ha emprat el recurs 

ofert per l’Ajuntament de Palma, Bibliopalma, el qual t’ajuda a fer recerques virtuals de 

llibres que pots trobar a la xarxa de biblioteques de que disposa l’ajuntament, tant per 

consultar-los com per préstec personal.  

Part de la literatura revisada s’ha tractat d’obres publicades però d’origen personal, de igual 

forma que s’han utilitzat els temes i els apunts de l’assignatura de segon curs de Grau 

“L’educació corporal i musical del mestre en educació infantil”.  

Una vegada que la literatura ha estat revisada, s’han anant descartant documents que no eren 

essencials per al projecte que ens ocupa i s’han marcat com a importants altres publicacions 

molt més adequades, per després fer una reinterpretació de les dades i finalment sintetitzar-les 

i exposar-les.          
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4. MARC TEÒRIC 

En aquest apartat es pretén realitzar una exposició clara dels aspectes més bàsics i teòrics del 

tema que ens ocupa, el ioga i la seva introducció a les aules, després d’haver dut a terme tot 

un seguit de revisions i recerques bibliogràfiques i d’haver extret la informació necessària per 

conèixer els pilars de la pròpia temàtica.  

4.1. Bases teòriques del ioga 

4.1.1. Què és el ioga 

Són moltes les definicions que trobem damunt què és el ioga, tots els autos coincideixen en 

l’essencial, afegint diferents matisos específics.  

La paraula “ioga” ve del sànscrit, antiga llengua clàssica de la Índia, i té el seu origen 

etimològic en l’arrel sànscrita “yuj”, traduïda com “jou” o “yugo” (en català i castellà 

respectivament), la qual cosa significa “unió”. Stiles (2003, 20) diu que “la paraula ioga 

significa literalment “unir”, en el sentit d’unificar en una relació harmoniosa els nostres 

aspectes separats”. Per tant, en el sentit més ample de la paraula, ioga significa unió entre cos, 

ment i ànima, els nostres aspectes separats. 

L’existència del mètode del ioga té una antiguitat de més d’uns 5000 anys aproximadament, 

encara que definir la data es complicat donat que durant milers d’anys es va transmetre de 

forma oral, i va nàixer a la Índia, com afirmen varis autors (Calle, 2014; Cordero, 2012; 

Purperhart, 2007). Per altre part, Stiles (2003) exposa que el ioga clàssic va ser descrit pel 

pensador hindú Maharishi Patanjali al seu text clàssic el Yoga-Sutras, un tractat de ioga que 

data aproximadament de l’any 200 a.C., sent aquesta una de les publicacions més antigues 

conegudes damunt aquesta pràctica, com una aproximació sistemàtica a la realització del 

propi ser, mitjançant d’un procés d’entrenament físic i mental, que culminaria amb 

l’experiència directa de trobar el ser universal dins de cada individu.  

En publicacions més recents trobem autors com Calle (2014), mestre i escriptor considerat 

pioner en la introducció del ioga a Espanya, que defineixen el ioga principalment com un 

mètode integral de millorament humà, que integra uns procediments d’autodesenvolupament 

que impliquen tant al cos com a la ment, al comportament, a totes les energies internes i a les 

funcions psicofísiques.  
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El mateix autor ens explica que les possibilitats del ioga són amplies i que pot ser tractat des 

de diferents perspectives. Exposa que es pot determinar el ioga com una ciència integral de la 

salut, psicosomàtica, una psicologia pràctica, un mètode de medicina natural i, en definitiva, 

com una actitud de vida. “Encara que el ioga és en la seva medul·la una tècnica 

d’autorealització, cada dia es major el nombre de persones que acudeixen a ell per a utilitzar 

els seus mètodes psicosomàtics com a eines de salut física i mental o com tècniques 

preventives, terapèutiques o de recuperació”. (Calle, 1999, 29) 

Al llarg dels anys d’història del ioga, aquest i les seves tècniques han estat relacionats i 

incorporats en diferents pensaments i corrents filosòfiques i/o religioses (el budisme i el 

tantra, entre altes), sent aquests coneixedors dels seus experimentats beneficis; encara això, el 

ioga està reconegut com un mètode “(...) suprareligiós i fonamentalment eclèctic en aquest 

sentit, és d’utilitat tant per a persones amb creences com per els que no les tinguin, donat que 

el que aporta és un conjunt de preciosíssimes tècniques per a l’autodesenvolupament.” (Calle, 

1999, 12). Altres autors, com Stiles (2003), també afirmen que el ioga no és una religió, i que 

a reu de tot el món persones de totes les creences el practiquen. 

Per tot el que s’ha esmentat anteriorment, es pot definir el ioga com un mètode mil·lenari 

d’origen hindú i de caràcter no religiós, que està conformat per un conjunt de tècniques de 

control físic i mental, la pràctica del qual procura la unió, l’equilibri, l’ordre i l’harmonia de 

les parts que conformen al ser humà, sent aquestes el cos, la ment i l’ànima. A més d’estar 

conformat per un conjunt de tècniques, el ioga engloba tota una filosofia, una forma de viure, 

de sentir. “C.G. Jung va dir: <<Existeix una bona raó en el ioga per a que tingui moltes 

persones que el practiquen. Ofereix no únicament el camí més cercat, si no també una 

filosofia profunda única. La pràctica del ioga es impensable i seria també ineficaç sense les 

idees damunt les quals està basada. Treballa interactuant l’aspecte físic i l’espiritual d’una 

forma extraordinàriament completa>>.” (Stiles, 2003, 19) 

 

4.1.2. Tipus de ioga 

La literatura explica que tradicionalment s’han considerat alguns iogues principals, clàssics, 

els quals a continuació s’exposen breument (Calle, 1999; Van Lysebeth, 1985): 

- Gnana-ioga: és definit com el ioga del discerniment, de la recerca intel·lectual portada 

més enllà dels límits mentals habituals; es tracta d’un ioga que té per objectiu la 
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recerca d’una visió clara del món, alliberant la ment de disturbis que embruten el 

pensament. 

- Bhakti-ioga: és el ioga devocional, dirigit a la recerca d’un ordre superior. Encertat per 

a persones que tenen tendència a identificar-se amb una energia còsmica, podent ser 

anomenada Déu, divinitat, energia, absolut, ment única... Aquest ioga persegueix la 

connexió amb aquest element a través de la meditació.   

- Raja-ioga: el ioga de la concentració interioritzada. Se’l sol identificar com el “ioga 

mental”, i es basa en, a través de diferents tècniques i formes de fer, treballar la 

concentració i la mediació per tal d’equilibrar la ment i el cos. 

- Karma-ioga: es tracta del ioga de l’acció desinteressada. Aquest defensa la realització 

de l’acció per amor a l’acció, actuació sense egoisme ni persecució de beneficis 

propis, si no actuar per acumular i desenvolupar la consciència.  

Aquests autors afegeix altres modalitats de ioga clàssics, entre els quals trobem el Mantra-

ioga, que seria el ioga del so, la repetició dels sons espirituals; el Tantra-ioga, que treballaria 

damunt les energies; i el Kundalini-ioga, el ioga de l’energia còsmica, de la il·luminació, 

l’energia vital. A més, es parla del Hatha-ioga, o ioga psicofísic, sent aquesta la modalitat de 

ioga més estesa a dia d’avui al llarg del món occidental, i damunt la que es basarà la proposta 

d’intervenció d’aquest Treball de Fi de Grau.  

Cal remarcar que la pràctica d’un ioga en particular no exclou la pràctica dels altres, de fet 

solen enllaçar-se en l’execució. Si trobem distintes modalitats de ioga és per poder atendre les 

diferents natures mentals i temperaments del ser humà. Per tant, tots els iogues poden 

considerar-se vies dins la via del ioga per aproximar-se a la ment alliberada. (Calle, 1999)      

 

4.1.3. El Hatha-ioga 

Com ha estat exposat anteriorment, el Hatha-ioga és sovintment anomenat ioga físic o 

psicofísic i és damunt la pràctica del qual versarà aquest Projecte de Fi de Grau.  

Des d’un punt de vista etimològic, el terme Hatha està compost per Ha-, que significa Sol, i –

tha, que significa Lluna. El Sol representaria l’element positiu i les energies del plexe solar 

(punt situat al final de la línea que baixa del pit, i damunt d’on comença l’estómac); la Lluna 

seria l’element negatiu i les energies localitzades a la regió dels llimbs del cervell. Per tant, el 
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Hatha ioga representa i recerca la unió entre les parts, entre cos i ment, entre la part negativa i 

la positiva, es a dir, l’equilibri de les energies (Cordero, 2012; Stiles, 2003). 

Des d’una perspectiva més pràctica, es pot definir el ioga físic com el sistema més perfecte 

que s’ha concebut, el qual té per objectiu principal generar una acció harmonitzant damunt el 

cos, les seves funcions i energies. Està conformat per pràctiques assajades, elaborades i 

verificades al llarg de molts de segles d’ús, i a través d’aquestes el practicant ha anat 

explorant detingudament la seva corporeïtat, trobant els mitjans necessaris per harmonitzar els 

seus òrgans, sistemes i funcions (Calle, 1999). 

El hahta ioga es serveix d’unes tècniques concretes que s’apliquen minuciosament. Aquest 

conjunt de tècniques són un complex de postures (asanas), d’exercicis respiratoris 

(pranayamas), de neteja corporal, de concentració i de meditació, en el que treballen plegats el 

cos i la ment (López González i Díaz-Páez Waterland, 1998). A l’apartat següent es parlarà 

més detingudament d’aquests elements o tècniques que conformen el ioga físic.    

Com bé afirma Calle (2014), el ioga físic és una activitat que no requereix pràcticament esforç 

cardíac, per tant qualsevol persona a qualsevol edat el pot practicar, sempre d’acord amb la 

seva capacitat i el seu grau d’entrenament. Al ioga no es coneix la competitivitat, és una 

activitat en la qual es recerca el creixement i l’aprenentatge personal, interior.  

 

4.1.4. Elements/tècniques del hatha-ioga 

En la literatura trobem varis autors que esmenten els elements que conformen el ioga físic, 

però després d’investigar i contrastar diferents propostes, exposarem les que descriuen Calle 

1999, 2014) i Cordero (2012), donat que són qui fan les presentacions més completes, clares i 

ordenades de les dades. Aquests autors exposen que les tècniques que composen el hatha ioga 

són els asanas o postures físiques, el pranayama o la respiració, la relaxació, la concentració 

o meditació i el shatkarmas o tècniques de neteja corporal. A continuació es descriuen més 

àmpliament.   

- Asanas o postures físiques.  

Els asanas ajuden a controlar i estabilitzar el cos i la ment. Encara que es realitzen amb el 

cos, tenen repercussions a nivell mental i produeixen efectes tranquil·litzadors. A més, la 

seva pràctica constant corregeix la columna vertebral i reforça i equilibra el to muscular i 
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emocional. Cordero (2012) diu que el més important en la realització de les postures és 

saber relaxar-se en elles, i que es essencial aprendre a sentir el cos en cada asana, amollant 

les tensions i controlant el ritme de la respiració, sempre nasal, en l’execució. 

Els autors recomanen realitzar els exercicis preferiblement amb l’estómac buit, amb 

vestimenta còmoda, damunt una superfície consistent i a un lloc tranquil on la ment pugui 

acompanyar a l’acció física, aconseguint així el màxim benefici psicosomàtic (Calle, 

1999). Les postures es solen mantenir des de varis segons fins a més d’un minut, sempre 

depenent de la postura. En el cas de treballar amb infants, sobre tot petits, les postures 

s’han de mantenir poc temps i anar lligant-les amb altres, convertint la proposta en una 

activitat dinàmica.  

Segons Calle (2014), els asanas, a través d’estiraments, massatges o pressions, produeixen 

efectes molts positius, com per exemple, allargar i flexibilitzar els músculs, desbloquejar i 

eliminar crispacions i tensions, activar el funcionament de tots els òrgans interns, millorar 

el reg sanguini i activar el sistema circulatori, estimular els plexes nerviosos, entre molts 

d’altres beneficis, als quals més endavant se’ls dedicarà un espai més adient.    

- Pranayama o tècniques de control respiratori. 

La paraula prana està definida com “força vital” o “aire principal o vital”. Segons la 

literatura, la respiració es considera prana,i aquesta acció està íntimament lligada a la 

ment, per tant, treballant i aconseguint un control damunt els processos respiratoris 

s’aconsegueix millorar la salut i augmentar la vitalitat. Stiles (2003) afirma que aprendre a 

respirar més profunda, completa i eficientment de forma regular pot provocar efectes molt 

rics damunt tots els sistemes fisiològics.    

Com bé diu Calle (2014, 35), “Resulta inexplicable que no s’hagi convertit en una pràctica 

habitual ensenyar a respirar a un nin des de curta edat, més encara quan la respiració és la 

més bàsica font d’energia i una funció summament important i vital”. Els antics savis 

d’Orient ja remarcaven la necessitat d’ensenyar a respirar equilibradament als infants des 

de petits, per tal d’aconseguir una harmonia psicosomàtica.  

Segons Cordero (2012) i Van Lysebeth (1985), els ioguis distingeixen entre tres tipus de 

respiracions. Per una part trobem la respiració abdominal o baixa, la que utilitza la major 

part de les persones i la forma menys perjudicial de respirar. Per altre part, tenim la 

respiració costal o mitjana, amb la qual s’infla la part mitjana dels pulmons i fa penetrar 
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menys aire que la respiració abdominal. La tercera respiració es l’anomenada clavicular o 

alta, amb la qual només la part alta dels pulmons rep aire nou, i suposa la forma menys 

adequada de respirar. Els ioguis afirmen que la respiració perfecta és la respiració 

completa, la qual engloba les tres respiracions anterior, integrant-les en un sol moviment 

ample i harmònic, de la part baixa (abdomen) a la part alta (clavícules). La respiració 

sempre ha de ser a través del nas, ja que aquest s’encarrega d’entebeir i filtrar l’aire, i el 

més apropiat és que sigui lenta, profunda i silenciosa.   

“La retenció de l’alè i l’exhalació lenta no només regulen molt estretament i afavoreixen 

determinades funcions orgàniques (i per suposat la cardíaca i la cerebral), si no que 

permeten un ferm control sobre l’activitat mental.” (Calle, 1999, 60) 

- Relaxació. 

Cordero (2012, 66) exposa que “la relaxació física i mental és essencial per al benestar i el 

desenvolupament de l’infant”. Segons el diccionari, la paraula relaxació significa afluixar 

o estovar, i està relacionada també amb la tranquil·litat. Calle (2014, 39) la descriu com 

“una pràctica mil·lenària que consisteix en amollar els músculs i els nirvis i anar deixant 

tot el cos fluix”.  

Al ioga es practica la relaxació conscient, la qual es tracta d’anar afluixant de manera 

conscient, amb la pràctica, les diferents zones del cos, de forma que es van reduint les 

tensions neuromuscular de forma intencionada. Per tal d’aconseguir una correcte 

relaxació, sempre s’ha de cuidar l’entorn en el que ens trobem, tenint en compte la llum, 

la temperatura, els sons, la superfície damunt la qual et trobes i per descomptat, procurar 

una vestimenta adient. 

La pràctica del hatha ioga per defecte de la pràctica, condueix a la relaxació. A través de 

les asanas i del control dels processos respiratoris, s’aconsegueix paulatinament una 

relaxació i distensió dels músculs i de les tensions tant físiques com emocionals. Si 

s’aconsegueix introduir els processos de relaxació a la vida quotidiana, les tensions poden 

ser controlades. De fet, Cordero (2012) exposa que si els infants adquireixen tècniques de 

relaxació des de petits, és molt probable que quan siguin adults sempre trobin un moment 

en el dia a dia per relaxar-se, equilibrar-se i carregar-se d’energia. 
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- Concentració. 

S’entén la concentració com la capacitat de centrar l’atenció sobre un tema concret sense 

que cap distracció et pertorbi. Calle (2014) compara la ment amb un cavall salvatge, 

canviant i desobedient, però també afirma que es pot comparar amb un múscul que es pot 

desenvolupar, a través d’exercicis mentals es pot enfortir i dominar. La ment té un gran 

valor, i és per això que s’ha de saber canalitzar-la, igual que es canalitzen les aigües, per 

tal de que sigui més eficaç, per a que es dirigeixi cap a on vulguem i quan vulguem.  

Quan es treballa la concentració es desenvolupa l’atenció mental, s’assossega la ment, i 

augmenta la capacitat de coordinar cos i ment. Quan un infant aprèn a concentrar-se està 

eludint el cansament mental, i pot gaudir amb plena consciència de cada esdeveniment 

(Cordero, 2012). La pràctica regular de la concentració, com diu Purperhart (2007), 

permet controlar els pensament i aprendre a decidir per un mateix en què es vol pensar en 

un moment determinat. A més, els exercicis de concentració preparen per a una posterior 

pràctica de la meditació, “controlar la ment deixant que quedi en repòs, amb un sol 

estímul en ella” (Cordero, 2012, 177); són dues pràctiques molt lligades i, com s’ha 

esmentat abans, el procés natural de la pràctica del hatha ioga condueix a la realització 

d’aquestes pràctiques dins d’un ordre natural.    

- Els shatkarmas o exercicis de neteja corporal.  

Els shatkarmas, segons Calle (1999), són un grup de pràctiques molt elaborades i 

verificades al llarg del temps, que tenen per objectiu higienitzar i purificar l’organisme 

tant per endins com per fora. Està format per sis grups diferents, exposats a continuació: 

1) Dhauti: neteja de la boca, la gargamella i el recte. 

2) Basti: neteja dels intestins. 

3) Neti: neteja de les fosses nassals.  

4) Nauli: purificació intestinal.  

5) Trataka: neteja dels glòbuls oculars. 

6) Kapalabhati: neteja dels sens frontals. 

Actualment, molts d’aquests mètodes poden ser portats a terme per mitjà de les més 

modernes pràctiques higièniques. L’autor remarca que especialment la neteja de les fosses 

nassals (neti) és molt útil per practicar les tècniques de control respiratori. Cordero (2012) 

ressalta que és interessant ensenyar als infants les tècniques de neteja de les fosses nassals 



 

 

17 

 

i de la llengua, sent aquestes tècniques fàcils i segures per als infants, amb l’objectiu de 

proporcionar benestar i prevenir problemes o futures malalties.    

 

4.1.5. Beneficis de la seva pràctica 

Són nombroses les investigacions científiques que parlen de beneficis en el resultat de la 

pràctica de hatha ioga en relació amb diferents òrgans, sistemes i nivells de regulació, els 

quals es mostren a través de canvis fisiològics i bioquímics que s’han pogut registrar. A 

l’article “Efectos del hatha-yoga sobre la salud”, elaborat per López González i Díaz-Páez 

Waterland (1998), aquests afirmen que els estudis i investigacions mostren canvis dels 

practicants de ioga en el sistema de respiració millorant els seus processos, ampliant la 

capacitat pulmonar, millores en la pressió sanguínia, en la freqüència cardíaca, en el 

funcionament del sistema ossi-muscular, i ressalten que els exercicis de pranayama 

(respiració), no només augmenten la capacitat física de la persona, si no que també afecta a la 

capacitat mental, ja que es produeixen canvis significatius en aspectes com la memòria, la 

capacitat vital, el temps de reacció visual i auditiu, millora en l’estat d’ànim, disminució de 

les tensions emocionals, i per consegüent, de l’ansietat i la irritabilitat.  

Aquests mateixos autors, a la segona part de l’article esmentat anteriorment, parlen de 

l’aplicació del hatha ioga per al tractament de diferents patiments, tant en infants o 

adolescents com en persones de la tercera edat. Afirmen que la pràctica de diverses tècniques 

de pranayama serveixen per al tractament de l’acidesa, de les cefalees, i del asma bronquial, 

millorant els símptomes; exposen que també s’ha demostrat l’efectivitat dels exercicis de 

relaxació de ioga en la pressió arterial en persones hipertenses, aconseguint també la 

disminució del consum de medicaments indicats per aquesta dolència. El hatha ioga ajuda a 

tractar els desordres vertebrals, incrementa la coordinació psicomotora, i també s’observen 

beneficis en el tractament d’infermetats d’ordre psíquic. Els autors diuen que a més dels 

canvis que provoca aquesta pràctica en l’organisme, s’ha de ressaltar la seva importància 

terapèutica, donat que les evidències mostren millores en les funcions intel·lectuals, en les 

relacions interpersonals i en l’adaptació social, tant com la disminució de les tensions 

emocionals i un augment de la sensació d’autodomini, millorant per tant la qualitat de vida de 

la persona en tots els aspectes. 

Altres publicacions, com “Emocions i salut: una mirada al tractament de les emocions i la 

salut des del ioga”, de Franco i Mauri (2012), també mostren com nombroses investigacions 
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científiques, publicades per revistes de renom en el món científic, corroboren i afirmen els 

beneficis de la pràctica del ioga per al tractament integral de la persona. En aquest article en 

concret, l’autora exposa un llistat d’estudis científics publicats en els quals s’agafen mostres 

de persones amb dolències que practiquen ioga i altres que no en practiquen, i en tots els 

cassos les millores són evidents, amb reduccions en la gravetat d’algunes malalties o 

alteracions de tipus psíquic/emocional, com l’ansietat, la depressió i l’estrès, i altres de tipus 

més psicosomàtic, com les complicacions cardíaques, l’insomni, els trastorns del 

metabolisme, el colon irritable, entre moltes altres.      

Cordero (2012) afirma que està demostrat que la pràctica del hatha ioga repercuteix 

beneficiosament a tots el sistemes del cos, sent aquests els següents:  

- El sistema muscular. Gràcies a els asanas, els músculs del cos s’estiren i es relaxen, a 

la vegada que es tonifiquen. 

- El sistema endocrí. Mitjançant algunes postures es poden estimular les glàndules 

exercint pressió sobre elles, que juguen un rol important en el funcionament del cos. 

- El sistema respiratori. La capacitat pulmonar augmenta i es manté l’elasticitat dels 

bronquíols a través de la pràctica de les diverses tècniques respiratòries.  

- El sistema cardiovascular. Mitjançant algunes postures i les tècniques de respiració, el 

cor rep un massatge, també es estimulat el sistema circulatori i es poden drenar les 

vàlvules venals.  

- El sistema limfàtic. Aquest és el que ajuda al sistema cardiovascular a drenar els 

teixits corporals. 

- El sistema nerviós. Els asanas, el pranayama i la relaxació tonifiquen el sistema 

nerviós. 

- El sistema esquelètic. Totes les postures de ioga repercuteixen de forma directa a la 

columna vertebral, eix central del cos, per tant mitjançant aquestes s’està afavorint la 

flexibilitat de la columna i l’estimulació dels nervis que afecten als diferents òrgans 

del cos.  

- El sistema digestiu i l’excretor. Al comprimir i relaxar l’abdomen s’estimula l’activitat 

peristàltica i es millora la funció digestiva i l’excretora, afavorint la circulació 

sanguínia de la zona.  

Per últim, cal parlar dels benefici que es poden obtenir de la pràctica del ioga a les aules d’una 

escola en general, i concretament un aula d’educació infantil, coneixent de quina manera 
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millorarà la qualitat de vida dels infants i els beneficiarà, coneixent ja tots els beneficis 

esmentats anteriorment. Calle (2014) ens parla de forma concreta dels beneficis del ioga per 

als infants; si parlem en línies generals, els infants aprendran a estirar-se, respirar i relaxar-se, 

no sent aquests aspectes menys importants.  Si ens apropem més a aspectes psicològics, 

l’autor afirma que el ioga ajuda a infants i adolescents a millorar possibles alteracions del 

creixement, a prevenir els traumatismes per la hiperactivitat pròpia de l’edat, les alteracions 

psíquiques, els trastorns interpersonals, les pertorbacions o tensions emocionals, inclús els 

trastorns derivats de la mateixa escolaritat, com l’estrès escolar. A més, els infants milloren el 

seu rendiment intel·lectual, l’atenció i desenvolupen la memòria, aspectes que els produeixen 

motivació i augmenten el seu benestar interior. La pràctica del ioga també ajuda a regular el 

caràcter, facilita el pensament clar, equilibra l’afectivitat i millora en general el seu to 

neuromuscular. Segons l’autor, “(...) el ioga el farà sentir-se molt millor, més content i 

lleuger; en resum, més alegre i feliç”.  

 

4.2. La societat actual i el ioga 

En el present punt procedirem a analitzar i comentar de forma breu algunes de les 

característiques que defineixen avui dia a la nostra societat, la societat moderna, quines són 

les conseqüències que aquestes tenen, com condicionen la vida dels infants i quines serien les 

necessitats reals d’aquests.    

4.2.1. Breu anàlisi de la societat actual 

És ben sabut que durant les darreres dècades les societats modernes, dels països més 

desenvolupats econòmicament, han sofert grans canvis i a molta velocitat. Actualment, vivim 

en una societat capitalista, consumista i globalitzada en la qual els canvis constants i el temps 

efímer són els elements que prevalen. A nivell social sofrim una gran pressió directament 

relacionada amb la velocitat, per que volem negocis ràpids, menjar ràpid, trens d’alta 

velocitat, solucions ràpides, compres ràpides i objectes d’usar i tirar (Domènech Francesch, 

2008); no es vol “perdre” el temps.  

Tant és així, que aquesta acceleració constant s’ha imposat com una de les fermes 

característiques d’aquesta societat consumista i, com afirma Domènech Francesch (2008), 

juntament amb altres aspectes el que fa és condicionar i conformar la vida de les persones, la 

cultura, el comportament i les relacions humanes. Com bé diu, “tenim la certesa que el temps 
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ha tornat encadenat, aclaparador. Fins i tot les estones d’oci són marcades per l’horari 

programat. No queden moments per a la reflexió. L’hora adequada per realitzar una acció ha 

deixat d’existir i assistim als actes perquè l’agenda ens ho assenyala” (Domènech Francesch, 

2008, 33). 

Aquest fet té com a resultat, entre altres, l’augment constant de malalties, moltes d’elles de 

tipus psicosomàtic, que afecten a gran part de la societat moderna. Dolències com l’estrès, 

l’ansietat o la depressió són a dia d’avui grans mals comuns. Principalment l’estrès sol ser un 

desencadenant d’altres malalties psicosomàtiques. López Aragón (2013, 3) afirma que  “El 

medi ambient en general, l’ambient de la feina, els béns d’ús i consum, les relacions entre les 

persones, els condicionaments espirituals, i en general tot l’entorn de les persones està 

compost per factors estressants de tipus químic, físic, biològic, mental i nutricional”.  

L’estrès sempre s’ha donat en l’ésser humà de forma natural com una activitat cerebral i 

conductual fisiològica, amb l’objectiu de donar resposta a estímuls externs que exigeixen una 

resposta ràpida, normalment de defensa o precaució. Però amb el temps els estils de vida han 

canviat i això ha donat lloc a la patologia de l’estrès, com una infermetat i no com un recurs 

positiu, cosa que té com a conseqüència una manca de son profund, suficient i reparador, que 

són mecanismes essencials per produir i consolidar els aprenentatges del dia, i altres 

símptomes com la irritació o la manca de curiositat i la desatenció. Quan aquest estrès es posa 

en marxa té conseqüències en el cervell i complica la seva funció normal. (Mora et al. 2012)   

El llistat de conseqüències que les investigacions afirmen que té l’estrès modern és quasi 

interminable, però com exposa López Aragón (2013), d’entre moltes altres repercussions de 

l’estrès en el cos humà, es poden citar tres en concret. La primera és la intoxicació general del 

cos, la segona és la disfunció del sistema immune i per últim, la pèrdua dels mecanismes 

d’equilibri i vigilància. Per tant, és per això que l’estrès es manifesta en forma d’infeccions 

repetides, d’al·lèrgies, tumors i diferents disfuncions metabòliques.  

Per altre part, cal no oblidar el sedentarisme que caracteritza a la societat actual. La mateixa 

acceleració del temps impedeix trobar moments amb espai per dedicar-s’hi al cos, al treball i 

l’activitat física. Aquest fet, juntament amb l’estrès sofert i la mala alimentació, suposa tenir 

una forta disposició per sofrir malalties cardiovasculars, d’hipertensió...  

Òbviament, els infants també viuen sota totes aquestes condiciones i sofreixen les mateixes 

tensions que els adults, a altres nivells, ja que se’ls exigeixen i pressuposen aspectes que no 
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van d’acord a la seva edat ni a la seva naturalesa. Ebert (2012) exposa que “la investigació 

sobre la neurociència del desenvolupament infantil remarca que l’estrès excessiu perjudica 

l’arquitectura del cervell en desenvolupament, contribuint a desenvolupar problemes crònics 

en l’aprenentatge, la conducta i la salut en general”.  

Una vegada exposat això, cal dir que poc a poc i en els darrers temps sembla que està 

començant a haver una corrent de conscienciació per part de la societat, pot ser per que de 

cada vegada existeix més informació a l’abast de la comunitat i això facilita el saber. Com diu 

Domènech Francesch (2008), pausa i contenció semblen ser l’antídot a aquesta vida frenètica 

moderna, i per aquesta raó activitats com el ioga tenen, de cada vegada més, més acceptació 

en el món occidental i són practicades per més gent. El ioga no va arribar a occident fa poc 

temps precisament, però cada vegada la seva demanda és més gran donat que els seus 

beneficis són corroborats pels seus practicants i més coneguts per la societat. La quantitat 

d’escoles de ioga al nostre país és creixent, i la demanda de classes dirigides a infants també. 

Les persones que s’apropen a pràctiques d’aquest tipus cerquen, generalment, dedicar una 

estona en el dia a elles mateixes, al seu cos, a la seva ment, als seus pensaments, a sentir la 

pròpia existència en sí, evadint-se de totes les distorsions del dia a dia; i per suposat, cerquen 

sentir-se saludables.              

L’Organització Mundial de la Salut (1948) defineix la salut com un estat de complet benestar 

físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o infermetats. O sigui, que no estar 

objectivament malalt no vol dir que estiguis sà; si tens una vida sedentària, estrès acumulat, 

mala alimentació, ansietat... s’està descuidant la salut. Aquesta definició no s’allunya massa 

del que cerca el ioga en la seva essència, l’equilibri entre cos, ment i ànima. En termes 

generals (López Aragón, 2013), es pot afirmar que tant salut com infermetat estan 

relacionades amb els hàbits diaris i amb l’actitud davant la vida. Per tant, és necessari i molt 

important adoptar una actitud positiva i crítico-constructiva davant la vida, descansar i dormir 

el suficient, fer exercici moderat i deixar temps per a l’oci i la diversió; així com realitzar 

exercicis respiratoris, de relaxació, meditació i visualització.  

 

4.2.2. Necessitats dels infants d’avui dia i el ioga 

Com s’ha citat a l’apartat anterior, els infants sofreixen tot aquest estrès que provoca la 

velocitat del ritme de vida actual i repercuteix de forma directa en el seu desenvolupament. En 

realitat, són els que surten més perjudicats ja que són els adults els que condueixen la seva 
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vida. Amb l’acceleració del temps, els infants tenen molt poc temps d’esbarjo, poc temps per 

jugar lliurement, de gaudir de no tenir obligacions, de mostrar i parlar dels seus sentiments, de 

gaudir, en definitiva, de ser infants. Per contra, els nins i nines d’avui solen tenir massa 

obligacions i responsabilitats per a la seva edat, que solen ocupar pràcticament tot el temps el 

qual no hi son a l’escola, com la realització d’activitats extraescolars, dels deures escolars... 

Després de tot això, normalment queda poc temps per al moviment i el joc lliures i la 

desconnexió del món adult.  

Aquestes situacions es tradueixen en pressió cap a l’infant, que duu en la seva natura la 

necessitat de moure’s i jugar; més encara si parlem de la majoria d’aules d’educació infantil, 

en les quals se’ls exigeix estar vàries hores seguides asseguts a cadires, lluitant en contra de la 

seva condició, i les tensions es van acumulant. Com exposen Mora et al. (2012, 23), “el joc és 

el mecanisme inventat per la naturalesa a través del qual el nen adquireix habilitats i 

capacitats d’una manera eficient i el fa més apte en el món. És el procés pel qual el nen 

realitza gairebé tots els aprenentatges positius possibles”.  

S’ha de ser conscient de que actualment existeix un dèficit en l’exercitació físico-motriu, i que 

les possibilitats d’exploració motriu dels infants s’han anat veient reduïdes, a més, per 

problemes d’urbanisme, d’inseguretat i de canvis en la cultura lúdica (Vaca Escribano, 2007). 

I la realitat és que els infants també necessiten relaxar-se, sortir de la seva rutina i deixar 

lliures el seu cos i ment, per així poder descansar de tanta activitat buida (Kojakovic, 2005).  

Garcia Alsina (2010, 19) afirma que “el propi cos és la font de coneixement més important 

que hi ha a l’abast dels nens i nenes. Els infants l’utilitzen en les descobertes, exercint la 

capacitat motriu i la sensibilitat del plaer i les emocions”. Per tant, des de l’escola, atendre els 

interessos, els desitjos i les necessitats que emanen els infants via corporal durant la vida 

escolar no és perdre el temps, és tenir en compte a un nin més real (Vaca Escribano, 2007).   

Des de l’escola s’ha de tractar d’incloure i treballar continguts pertinents amb una riquesa 

motriu important al voltant de la infància, que també reclamin, per què no, el compromís del 

conjunt dels agents socials, amb l’objectiu de perseguir una educació més sistèmica i de major 

qualitat (Vaca Escribano, 2007). Se l’ha de donar la vertadera importància que té al 

desenvolupament psicomotriu de l’infant, però no s’ha d’oblidar que l’infant es desenvolupa 

de manera global i integral, per tant s’han de tenir en compte tant els aspectes físics i 

mentals/cognitius com el desenvolupament emocional i social dels més petits.  Només així es 
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podrà atendre de manera total i global el ple desenvolupament de la personalitat integral dels 

infants.       

Per aquest motiu, en el present Treball de Fi de Grau es vol presentar la introducció del ioga a 

les aules com un recurs didàctic amb el qual abastar tots aquests aspectes integradors de la 

persona, introduint els conceptes del ioga a l’aula des d’una perspectiva lúdica i amb un 

plantejament interdisciplinari. De fet, el ioga treballa gran part de les intel·ligències múltiples 

de Gardner (1995) al mateix temps, sobre tot la intel·ligència corporal-cinestèsica, la 

intrapersonal i la interpersonal. 

Es pretén presentar el ioga als infants com un joc on poder desenvolupar la creativitat i la 

imaginació, on aprendre a prendre consciència del seu cos, on connectar-se amb la seva 

respiració i poder relaxar-se de totes les exigències que imposa el món actual (Kojakovic, 

2005, dins d’un context on es desenvolupi la consciència de grup i les relacions interpersonals 

positives i enriquidores.     

Ebert (2012, 8) exposa que “les pràctiques contemplatives de ioga proveeixen eines per 

aprendre, ajudant als infants a que desenvolupin autoconsciència, intel·ligència emocional, 

compassió, autoregulació i habilitats per fer front a les situacions, ensenyant hàbits saludables 

i guiant-los a través de moviments que optimitzin la seva força, flexibilitat i balanç”, i des 

d’aquesta perspectiva holística és des de la que hauria de treballar sempre l’escola, en aquest 

cas concret, l’escola infantil.  

 

4.3. Infants i el ioga a les aules. Antecedents. 

Com Ebert (2012, 8) afirma, “L’objectiu de les activitats de ioga implementades en el context 

de l’escola és proveir als infants importats habilitats que ells puguin utilitzar dins i fora de les 

aules per a una llarga vida de salut i benestar”. Raó per la qual són cada vegada més 

nombroses les propostes d’introducció del ioga a les aules a reu de tot el món.  

La pràctica del ioga va arribar a occident fa ja moltíssim d’anys i com ja s’ha afirmat, el 

nombre de practicants és creixent. Però del que es vol deixar constància en aquest projecte és 

de l’arribada i la introducció de les pràctiques iòguiques a les aules de les escoles, del ioga 

dins l’educació formal. Segons Garcia i Debesa (2008) ja al 1988 Xile va fer canvis 

alternatius al seu pla d’estudis incorporant exercicis de relaxació i respiracions a les aules per 
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tal de combatre l’estrès, la falta de concentració i l’agressivitat que s’estava sofrint. A altres 

parts d’Amèrica del Sud com l’Uruguai o Argentina, i països com EEUU, igual que a 

diferents països europeus, també s’està aplicant el ioga a l’educació. 

A rel de la investigació i recerca realitzada per dur a terme aquest projecte, hem pogut 

descobrir l’existència d’una associació, que té una vida de quasi 40 anys, la qual es dedica 

exclusivament a la investigació i la promoció del ioga en el món educatiu. Aquesta associació, 

creada a França l’any 1978, s’anomena RYE (Recherche sur le yoga dans l’éducation, nom 

original), i va ser formada per Micheline Flak, investigadora doctorada en Literatura 

Americana, mestra d’anglès i mestra de yoga, que es dedica a la investigació de l’aplicació de 

les tècniques de ioga en l’educació.  

Des de 1990 les tècniques del RYE són ensenyades de manera oficial a nivell universitari a 

l’Institut Superior de Pedagogia de París, el que fa que tinguin un recolzament institucional 

important per donar visibilitat a aquestes pràctiques. Però no va ser fins l’any 2014 que el 

ministeri d’educació francès va reconèixer el RYE com a associació educativa 

complementària a l’ensenyament públic. Gràcies a aquest fet, les persones que tenen el 

certificat de l’associació se les considera aptes per integrar les tècniques de ioga en la seva 

pràctica docent i la possibilitat de dur a terme seminaris o tallers educatius d’aquesta pràctica. 

Des de l’any 2000 existeix l’EURYE, associació conformada per tots els països europeus 

pertanyents al RYE. Concretament a Espanya, l’any 2011 un conjunt de docents provinents de 

diferents nivells educatius, i units per l’afany d’investigar i promoure l’aplicació de les 

pràctiques de ioga a les aules, varen decidir crear l’associació RYE en Espanya, amb la seu 

central a Barcelona. Aquesta comunitat ofereix formació a dirigida a qualsevol persona que 

tingui interès en aquesta pràctica, que consta de dos cicles diferents, a més d’oferir 

formacions complementàries dirigides a temes més específics dins l’educació. Els certificats 

que confereix l’associació per la realització de la formació estan reconeguts pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (RYE Espanya) 

El fet de que existeixin comunitats com aquestes, reconegudes per estaments oficials, que 

persegueixen el desenvolupament de les potencialitats dels infants d’aquesta generació, 

reforça la idea de que la introducció de la pràctica del ioga a les aules no és cap utopia i que al 

contrari, els seus beneficis han estat demostrats amb la mateixa pràctica; de no haver estat 

així, associacions com aquesta no tindrien sentit avui dia. 
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5. MARC PRÀCTIC 

Aquest apartat té l’objectiu de presentar una proposta didàctica d’intervenció per tal que pugui 

ser emprada com a recurs didàctic interdisciplinari. Encara que pot ser una guia útil per 

qualsevol nivell educatiu, està dirigida concretament als infants de segon cicle d’educació 

infantil, es a dir, centrada en nins i nines d’entre 3 i 6 anys d’edat.   

5.1. Justificació de la proposta d’intervenció 

La proposta didàctica presentada en aquest Treball de Fi de Grau està pensada, com ja s’ha 

esmentat anteriorment, per servir com a recurs didàctic. Dins d’aquest pla s’exposaran unes 

pautes generals per dur-lo a terme, ja que està ideat per poder ser aplicat a contextos diferents 

introduint els canvis que s’ajustin a la idiosincràsia específica de cada centre o lloc on es 

vulgui posar en pràctica.  

Està dirigida a l’etapa d’educació infantil, concretament al segon cicle d’aquesta. Encara això, 

podria posar-se en pràctica en altres cicles i nivells educatius, incorporant les adaptacions 

necessàries a les possibilitats dels infants segons l’edat o les seves característiques.   

Encara que estarà contextualitzada dins una temporalització concreta, pot ser desenvolupada 

en qualsevol moment de la jornada, sent preferible que no sigui a cap hora massa propera a 

després de berenar; per tant, la proposta es pot utilitzar com a recurs en qualsevol moment del 

dia, com a element de transició o com a “matèria” concreta amb un horari fix. 

El pla d’intervenció està pensat per desenvolupar-lo al llarg d’un mes, concretament durant 4 

setmanes. A la finalització del més, es durà a terme una avaluació del funcionament de la 

planificació i dels resultats obtinguts; després d’això i de realitzar les millores, si escauen, de 

la proposta, es pot tornar a posar en marxa el mateix pla, encara que es recomana anar 

introduint modificacions per a que l’activitat sigui més dinàmica. 

La planificació està composta per quatre sessions tipus diferents, definides com sessió tipus 

A, sessió tipus B, sessió tipus C i sessió tipus D, i cada setmana es posarà en pràctica una 

d’aquestes, tres dies de la setmana. Com és sabut, les planificacions en educació infantil han 

de ser obertes i flexibles, ja que s’han d’atendre les necessitats i interessos dels infants.  

Les sessions seran desenvolupades per mitjà de la narració de contes i a través del joc, 

aspectes que seran desenvolupats amb més detall a l’apartat de Metodologia. Totes les 
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sessions constaran d’una part de narració, d’execució dels asanas, de control respiratori,  de 

concentració i de conversa. 

        

5.2. Competències bàsiques 

En aquest apartat s’exposen les competències bàsiques que es treballen de manera transversal 

al llarg del desenvolupament de la proposta didàctica, en major o menor mesura. Les 

competències són les següents:   

 

- Autonomia i iniciativa personal. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

- Aprendre a aprendre. 

- Competència social i ciutadana. 

- Competència en comunicació lingüística. 

- Competència cultural i artística. 

 

5.3. Objectius didàctics 

A continuació es presenten els objectius didàctics pensat per al desenvolupament de la present 

proposta d’intervenció didàctica. Trobem en primer lloc els objectius generals i globals que 

persegueix aquest pla, i en segon lloc els objectius més específics a desenvolupar al llarg de la 

proposta, sempre de manera integrada i no seqüencial.  

 Objectius generals 

- Afavorir el desenvolupament integral de l’infant a través de la pràctica del hatha ioga, 

considerant la seva persona com la d’un ser físic, mental, emocional i social. 

- Aconseguir, per mitjà de les tècniques del hatha ioga, la disminució dels nivells 

d’estrès i tensió dels infants, oferint-los espais de relaxació física i mental, 

d’exploració interna i d’autoconeixement, procurant estats de benestar i millorant la 

convivència a l’aula.   

- Donar valor a l’escola com una institució promotora de la salut. 

- Promoure que els infants gaudeixin amb la pràctica del ioga. 
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 Objectius específics 

- Desenvolupar la consciència corporal dels infants, a través de la realització dels 

asanas, propiciant la formació del seu esquema corporal i el desenvolupament d’una 

autoimatge positiva. 

- Millorar el to muscular dels infants, adquirint progressivament un major control 

postural, major flexibilitat, coordinació i sentit de l’equilibri. 

- Aprendre a utilitzar el cos com un medi d’expressió. 

- Fer conscients als infants del procés de respiració, per tal que sàpiguen controlar-la i 

utilitzar-la amb el fi de relaxar i controlar el seu cos i les seves emocions. 

- Posar en pràctica tècniques de concentració i meditació per tal de millorar-la, 

experimentant així sensacions de tranquil·litat i calma.  

- Oferir als nins i nines tècniques de metacognició pràctiques per a ells, amb les quals 

desenvolupin l’autoconeixement i l’autoconsciència. 

- Augmentar per mitjà de la pràctica l’autoestima, la seguretat i la confiança dels infants 

en sí mateixos, fent-se conscients paulatinament de les capacitats i possibilitats que el 

seu cos els ofereix.  

- Fomentar l’alfabetització, identificació, control i expressió emocional dels infants. 

- Profunditzar en l’adquisició de valors i actituds tant personals com de sentit de 

comunitat, afavorint i treballant conductes prosocials. 

- Afavorir la comunicació i expressió verbal i corporal, a través del relat de contes 

durant les sessions de ioga amb la posterior representació física de la història. 

- Potenciar actituds musicals, la creativitat i la imaginació a través del relat de contes, 

de la representació física d’aquests, i de l’escolta de sons i melodies pròpies de les 

pràctiques del ioga, les quals s’escoltaran durant les sessions.  

 

5.4. Metodologia 

Com s’ha defensat anteriorment en aquest projecte, el joc és l’eina d’aprenentatge més 

natural, espontània i segura que tenen els infants de construir nous aprenentatges, 

d’experimentar i familiaritzar-se amb el seu entorn i també de conèixer-se a ells mateixos, tant 

física com interiorment, i als altres, a través de la interacció social.  

Per aquesta raó i seguint les paraules de Calle (2014), la pràctica del ioga dirigida a infants no 

pot ser la mateixa que la que va dirigida als adults; s’han de fer adaptacions. El ioga se’ls ha 
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de presentar als nins amb un gran sentit lúdic, creant propostes atractives i variades, amb una 

pràctica àgil i divertida, ja que volem que els infants gaudeixin d’aquestes tècniques, que 

arribin a sentir el plaer que els poden brindar aquestes activitats; així, les sessions no duraran 

normalment més de 40 minuts, encara que com s’ha dit abans, s’ha de ser flexible i seguir els 

interessos dels infants, per tant, si una sessió perd força abans de temps es pot tancar abans, de 

igual forma que si als 40 minuts els infants tenen ganes de més, es pot allargar la sessió.   

Per aquest motiu, a l’hora de realitzar tant els asanas com algunes tècniques de concentració o 

relaxació, s’ha de tractar que els moviments siguin àgils, poc estàtics o de poca duració, per 

tal que l’infant es senti actiu i no perdi l’interès. D’igual forma, quan es treballi la respiració, 

per exemple, el més important no és que aconsegueixin controlar la respiració completa que 

pretén el ioga, la qual necessita molta pràctica i concentració, si no que l’objectiu principal és 

que siguin conscients de la seva respiració i aprenguin a realitzar la respiració abdominal 

conscientment, millorant així els seus processos respiratoris. 

Per altre part, les sessions de ioga sempre s’introduiran amb la narració d’un conte per part 

del mestre tutor, que normalment tindrà com a vehicle motor la transmissió de qualque valor 

concret (solidaritat, tolerància, amor, bondat...), i els personatges del qual seran, en general, 

animals, a raó de que després de la narració, tornarem a narrar el conte però de manera 

conjunta amb la interpretació de les figures del conte a través del cos amb postures de ioga, 

les quals identificarem amb noms d’animals. 

En tot moment, el mestre ha de mostrar una actitud segura, positiva i tranquil·la, per tal de 

transmetre-la als infants i que ells també es sentin així. Els conflictes que puguin sortir durant 

les sessions s’han de tractar amb escolta, filosofia i diàleg comú, per que no s’ha d’oblidar 

que el ioga no és només un conjunt de tècniques físiques, si no que representa també tota una 

filosofia i forma de veure la vida, en la qual la intolerància i el absolutisme no tenen lloc. Si 

en qualque moment un infant no vol participar en les activitats, se’l deixarà que vagi es mogui 

lliurement i es surti de la sessió sempre amb la condició de que no dispersi ni molesti a la 

resta de companys, i fent-li saber que quan vulgui pot tornar a incorporar-se a les activitats, 

sempre en silenci.      
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5.5. Recursos 

Per a la realització de la proposta d’intervenció es necessari disposar d’uns recursos personals, 

materials i espaials per tal de poder dur-la a terme de manera satisfactòria. Aquests són els 

següents: 

5.5.1. Personals 

Els recursos personals que es necessitaran són: 

- El mestre tutor, encarregat de guiar als infants durant la sessió. 

- Els infants de l’aula 

5.5.2. Materials 

Respecte als recursos materials, s’exposen els que són fonamentals per dur a terme les 

sessions de forma completa, encara que alguns tenen un caràcter més opcional. Es requereix:  

- Roba còmoda per poder realitzar els exercicis amb llibertat de moviment. 

- Calcetins indicats per fer psicomotricitat, encara que si la temperatura ho permet, es 

preferible realitzar les sessions amb els peus descalços.    

- Una superfície tova com un matalàs prim o una manta per posar en terra, damunt la 

qual es realitzaran els exercicis. 

- Música relaxant indicada per a sessions de ioga i relaxació. 

- Un equip de música o un ordinador amb altaveus per poder reproduir les peces 

musicals de les sessions.  

- Recull de contes per narrar a les sessions proposades. 

-  Mantes i teles per utilitzar als moments de relaxació, per a que els infants es puguin 

tapar i guanyar sensació de tranquil·litat. Opcional. 

- Titelles o ninots tous per acompanyar les narracions i alguna de les activitats. 

Opcional. 

5.5.3. Espaials 

Pel correcte desenvolupament de les sessions necessitarem tenir a disposició un espai, ja sigui 

un aula o una sala, més o menys ample, on hagi espai per a que els infants puguin tombar-se 

als matalassos, que inviti a la calma, a la relaxació, que tingui una temperatura adequada que 

permeti estar còmode i una llum un poc tènue.  
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5.6. Temporalització 

La present proposta d’intervenció estarà composta per quatre sessions tipus diferents, 

identificades amb les lletres A, B, C i D, les quals es posaran en pràctica una cada setmana 

durant un mes, es a dir, durant quatre setmanes seguides. Cada setmana la sessió tipus es 

practicarà durant tres dies, sent els dies triats els dilluns, els dimecres i els divendres. L’horari 

elegit per realitzar les sessions de ioga setmanals ha estat de 10h a 10.40h, de manera 

aproximada, per tal de deixar que els infants digereixin amb tranquil·litat el seu berenar.    

Com s’ha exposat amb anterioritat, aquesta temporalització representa una idea hipotètica, la 

qual cosa vol dir que està subjecta a modificacions, que és una proposta flexible i oberta. S’ha 

trobat adient proposar tres dies a la setmana per practicar les sessions de ioga per a que sigui 

una activitat amb continuïtat, que tingui més sentit i per tal que no es perdi el fil i es puguin 

realment rebre els beneficis d’aquests exercicis; si es practiquessin de manera molt aïllada no 

es podrien percebre de manera tangible els resultats de la pràctica. Per altre part, el fet de 

començar repetint sessions cada una de les setmanes, facilitarà als infants la familiarització 

amb les seqüències d’activitats i amb la dinàmica de la proposta. 

A continuació es presenta una taula en la qual es mostra amb més claredat l’organització 

temporal de la proposta didàctica.       

 

 

 OCTUBRE  

 Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 10-10.40h Sessió A  Sessió A  Sessió A 

Setmana 2 10-10.40h Sessió B  Sessió B  Sessió B 

Setmana 3 10-10.40h Sessió C  Sessió C  Sessió C 

Setmana 4 10-10.40h Sessió D  Sessió D  Sessió D 

 
Taula 1. Cronograma i horari de les sessions 

 

 

5.7. Estructura i desenvolupament de les sessions 

Dins d’aquest apartat es presenten les bases comuns de les sessions de la proposta 

d’intervenció i quina serà la composició i desenvolupament de cada una de les sessions tipus 

proposades.  
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Totes les sessions estan dividides en tres seccions. Parlem d’una part inicial, una part central o 

principal de l’activitat i una tornada a la calma com a part final de la sessió. Dins d’aquestes 

seccions trobem, de forma comú a totes les sessions tipus, els següents elements seguint, en la 

majoria dels casos, l’ordre que es presenta a continuació:  

- Part inicial/ritual d’inici 

o Llum tènue, comença a sonar la música relaxant. 

o En ordre i calma, els infants es lleven les sabates. 

o Conversa en rotllana, introducció a la sessió. 

o Exercicis de preescalfament. 

o Salutació al Sol/Salutació a la Lluna (més endavant s’explica el significat). 

- Part principal 

o Introducció i relat d’un conte. 

o Representació del conte mitjançant asanas. 

o Joc  

- Tornada a la calma 

o Exercicis de respiració i/o concentració. 

o Exercicis de relaxació. 

o Conversa per tancar la sessió. 

o Els infants es posen les sabates.  

Es vol ressaltar que encara que les sessions en general segueixin aquesta estructura, estan 

subjectes a modificacions i a canvis de conformació. Per exemple, els exercicis de respiració 

també poden ser realitzats al ritual d’inici de la sessió, igual que els de concentració o 

relaxació. D’igual forma, dins les sessions es presenten exercicis que poden ser aplicables a 

distintes seccions; l’execució d’una senzilla asana podria servir també com un exercici 

d’escalfament. Com a apunt, es recomanable que abans de començar cada sessió, els infants 

visitin el bany i facin les seves necessitats, per tal que la bufeta estigui buida i el cos més 

relaxat.     

A continuació presentem cada una de les sessions tipus amb graelles il·lustratives per tal que 

sigui un relat més visual i serveixi com a eina pràctica. Al final de cada sessió s’introdueix un 

apartat d’avaluació, ja que s’ha de tenir en compte que el mestre sempre ha d’estar en actitud 

observant i que haurà de fer registres escrits descriptius de cada sessió, per poder anar 

autoavaluant la pràctica i anar millorant. 
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Els contes que es presenten a cada una de les sessions han estat extrets i adaptats de l’obra de 

Sydney (2006), “Yoga con cuentos”. Per relatar les explicacions de cada un dels asanas que es 

duen a terme s’han pres com a referència les descripcions que fan les autores Cordero, A.M. 

(2012), Purperhart, H. (2007) i Sydney, S. (2006) a les seves obres.   

5.7.1. Descripció de les sessions tipus  

 

SESSIÓ A Conte “El viatge del guerrer” (Annex 1) 

Tema: Introducció a l’essència del ioga. 

Part inicial T Descripció 

10’ - Llum tènue, comença a sonar la música relaxant. 

- En ordre i calma, els infants es lleven les sabates. 

- Conversa en rotllana. Al introduir per primera vegada el ioga a l’aula, 

aquesta conversa serà diferent a la resta. Primer introduïm la paraula ioga, 

demanem si la coneixen i què sabem sobre el tema. Expliquem que durant 3 

dies a la setmana posarem en pràctica les seves tècniques i quins són els 

seus objectius. Els hem de fer partícips. Aquesta conversa òbviament només 

es tindrà la primera vegada. La resta de converses inicials podrien versar 

només sobre cóm es senten aquell dia els infants, que expliquin el seu estat i 

les seves emocions. 

- Preescalfament. Abans de començar els exercicis de ioga és millor primer 

escalfar els músculs per adquirir flexibilitat i per prevenir possibles lesions.  

o Animals. Es proposa als infants que imaginin que són animals, 

poden triar el que vulguin. S’han de passejar per la classe imitant els 

desplaçaments de l’animal triat, i poden imitar amb la cara els sons 

o expressions que fa aquell animal, per també escalfar i estirar els 

músculs de la cara. 

- Salutació al Sol (Suryanamaskar). Són un conjunt de postures successives 

que, complementades amb una sèrie d’inhalacions i exhalacions (com a 

totes les postures de ioga), preparen el cos per a la sessió. Parlem als infants 

de l’energia solar i fomentem una actitud d’agraïment a aquest astre. A 

continuació es descriu el desenvolupament de l’acció. El mestre l’anirà 

representant servint de guia als infants. Una vegada terminada la primera 

volta, tornarem a repetir però canviant la col·locació de les cames a les 

posicions 4 i 9. 
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1. De peus, amb els peus junts, 

s’ajunten les mans davant el 

pit, amb els dits dirigits cap 

amunt, inspirem profunda i 

lentament, després exhalem.  

2. Inspirem, estirem els braços 

dirigint-los cap amunt amb els 

dits estirats, arquejant el cos 

cap a darrera, estirant el coll i 

deixant el cap caure cap a 

darrera.  

3. Exhalem i inclinem el cos cap endavant, amb les cames estirades i 

intentant tocar amb la punta dels dits el terra, apropant la cara als 

genolls. Si no es poden mantenir les cames estirades, es poden flexionar 

un poc.  

4. Inspirem, portem la cama esquerra estirada cap a darrera, amb el genoll 

tocant el terra. La cama dreta es queda flexionada tocant el nostre cos. 

Arquegem l’esquena i mirem cap al front.    

5. Exhalem, portem la cama dreta cap a darrera, al costat de l’altre cama, 

posant tot el pes del cos en les mans, que estaran posades en terra igual 

que la punta dels peus. Amb el cap, ens mirem el llombrígol.  

6. Inspirem, baixem poc a poc els braços i el cos cap al terra; primer 

toquen els genolls, després el pit i per últim la cara. Exhalem. 

7. Inspirem, estirem els braços per fer força i elevar el tronc del terra, 

arquejant l’esquena cap a darrera, estirem el coll i portem el cap cap a 

darrera, mirant cap amunt.  

8. Recolzant amb força els peus en terra i amb les mans en terra, exhalem i 

aixequem el maluc fins a formar una V invertida amb els cos. Amb el 

cap ens mirem el llombrígol.       

9. Inspirem, portant la cama esquerra flexionada cap endavant, amb la 

planta del peu al terra quedant a l’altura de les mans. La cama dreta es 

queda estirada cap a darrera, arquegem l’esquena i mirem cap al front.  

10. Exhalem, portem la cama que havia quedat darrera cap endavant i les 

estirem, deixant els peus i les mans al terra, el cos doblegat per la meitat 

i la cara apropant-se tot el possible als genolls.   

Il·lustració 1. Salutació al sol (Cordero, 2012) 
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11. Inspirem, ajuntem les palmes de les mans i poc a poc estirem la columna 

i tornem a posar-nos drets, amb els braços estirats cap amunt i a darrera, 

arquejant l’esquena, estirant el coll i deixant caure el cap.  

12. Exhalem, mentre unim les mans davant del pit amb els ulls tancats, i 

tornem a la primera posició. 

Part 

principal 

20’ - Relat del conte “El viatge del guerrer”.  

- Representació del conte mitjançant asanas. Es faran les figures següents: 

o Guerrero I (virabhadrasana)  Es separen les cames, el peu 

esquerre es gira mirant cap a fora i es flexiona el genoll esquerre 90 

graus. S’estiren els braços cap a dalt, per damunt del cap. Es 

repeteix cap a l’altre costat.  

o El pont (setu banda sarvangasana)  Tombats en terra. Amb els 

peus en terra, flexionem els genolls i  fem força per pujar el maluc, 

amb els braços estirats a terra. El cos queda recolzat a les espatlles, i 

intentem tocar-nos les mans sense doblegar el braç. 

o L’arbre (vrkasasana)  Col·locats de peus, amb el cos recte, 

aixequem una cama i podem la planta del peu recolzada a la part 

interna de la cuixa de la cama contraria, amb els dits del peu 

apuntant cap a baix. Estirem els braços i ajuntem les palmes de les 

mans per amunt del cap. Per facilitar l’equilibri els infants poden 

fer-la en parelles.  

o La serp (bhujangasana)  Tombats cap a baix, amb els peus 

estirats, col·loquem les mans a l’altura del pit, i fem força amb 

aquestes per aixecar el tronc arquejant l’esquena, així obrim el pit. 

o Postura asseguda d’estirament de l’esquena (paschimotanasana)  

asseguts en terra, amb les cames allargades, inclinem el tronc cap 

endavant amb els braços estesos i intentem tocar amb els dits de les 

mans els nostres peus.  

o Postura del ballarí amb plomes (natarajasana)  De peus, agafem 

amb la dreta el peu de la cama dreta per l’esquena. Estirem el cos 

cap endavant amb el braç lliure estès al front, sense amollar el peu 

que tenim agafat. 

- Joc. Proposem un joc d’equilibri: els infants han de ballar al ritme de la 

música i quan la música s’aturi s’han de quedar fent equilibri amb un peu en 

la postura que s’hagin aturat. Es torna repetir l’acció durant uns minuts, 
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depenent del temps de que disposem. 

Tornada a 

la calma 

10’ - Exercici de respiració i relaxació. Demanem al infants que es tombin als 

matalassos, amb l’esquena al terra, que posin les seves mans damunt la 

panxa i que imaginin que de dins tenen un globus de colors. Han de respirar 

lentament pel nas i sentir com el globus es va inflant. Després, han 

d’expulsar l’aire i sentir com el globus s’enfonsa davall de les costelles; 

d’aquesta manera surt tot l’aire dels pulmons i pot entrar molt més. Aquest 

exercici també serveix per a relaxació. Després ens incorporem, asseguts, 

ens estirem com si ens acabéssim d’aixecar del llit i badallem.   

- Conversa per tancar la sessió. Demanem als infants si els ha agradat la 

sessió, quina ha estat la postura que més els ha agradat, quina han trobat més 

complicada... 

- Els infants es posen les sabates i tanquem sessió.  

Avaluació - Observació directa 

- Registre descriptiu de les dades més rellevant de la sessió. 

 

 

 

SESSIÓ B CONTE “La lliçó de Ganesha” (Annex 2) 

Tema: Tenim cura de la terra. No violència.   

Part inicial T DESCRIPCIÓ 

10’ - Llum tènue, comença a sonar la música relaxant. 

- En ordre i calma, els infants es lleven les sabates. 

- Conversa en rotllana, introduïm la sessió. Parlem de com ens sentim i de 

com ens agradaria sentir-nos. Recordem que aquesta setmana coneixerem un 

nou conte, promovent el misteri en torn a la possible història i les postures 

que sortiran.  

- Preescalfament. Expliquem als infants que temin una pilota entre les mans, 

però que és invisible. Primer en parelles, després en petits grups i finalment 

en gran grup en rotllana, juguen a passar-se la pilota invisible uns als altres, 

exagerant els moviments. D’aquesta manera el infants i el seu cos s’activen i 

entren en calor.    

- Salutació a la Lluna (Chandra Namaskara). Segueix el mateix sistema que 

la Salutació al Sol i té uns beneficis similars: activació del cos i enfortiment 

dels músculs implicats. A més, en aquest exercici invertim el cos, acció que 

beneficia sobre tot al sistema circulatori i el sistema endocrí. Primer 
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mostrem els exercicis i després els encadenem. Realitzarem la salutació 

dues vegades seguides.  

1. Asseguts en terra amb les 

cames estirades cap endavant i 

l’esquena recta, col·loquem les 

mans juntes davant del pit amb 

els dits estirats cap amunt i 

exhalem.   

2. Inspirem. Portam les mans cap 

a darrera arquejant l’esquena, 

estirant el coll i mirant cap 

amunt. 

3. Exhalem. Flexionem el tronc cap endavant intentant tocar el cap 

amb els genolls.  

4. Inspirem i aixequem al mateix temps el tronc i les cames estirades, 

formant una V amb els cos. Els braços han d’estar estirats cap endavant.   

5. Exhalem. Recolzem el tronc en terra deixant les cames elevades en 

l’aire, formant un angle recte amb el cos. Els braços han de quedar 

estirats als costats del cos i les palmes de les mans en terra. 

6. Inspirem i al mateix temps ens impulsem amb les mans per aixecar el 

cos i els peus cap amunt, estirant tot el cos cap al cel. El pes del cos 

recau ara damunt les espatlles i els braços segueixen estirats.   

7. Exhalem. Portem els peus al terra, per darrera del nivell del cap, sense 

moure els braços d’on es trobaven. Les cames queden estirades.   

8. Inspirem, doblem els genolls quedant les cames una a cada costat del 

cap. Mentre exhalem, estirem els braços cap a darrera intentant que les 

mans toquin als peus. 

9. Inspirem i repetim la posició número 4. 

10. Exhalem i repetim posició número 3. 

11. Inspirem i tornem a la posició número 2.  

12. Exhalem, quedant asseguts amb les cames flexionades i les plantes dels 

peus juntes i les mans unides a l’altura del pit.  

Part 

principal 

20’ - Contem el conte “La lliçó de Ganesha”. Parlem breument de quins són els 

valors que ens vol transmetre aquesta història i què en pensen els infants al 

respecte. Cóm ens sentim després d’aquesta història? 

Il·lustració 2. Salutació al la Lluna (Cordero, 

2012) 
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- Representació del conte mitjançant asanas. Les postures que introduirem 

són les següents:  

o El guerrer III (virabhadrasana)  De peus, avancem la cama dreta a 

davant de l’esquerra, enllacem les nostres mans per davant del cos, 

estirades, aixequem el peu esquerre cap a darrera i fem equilibri 

amb l’altre cama. 

o La muntanya (tadasana)  Ens col·loquem drets, molt rectes i 

estirats, amb els braços relaxats als costats. Mantenim la postura 

fent força amb les cames.  

o El moix/vaca  Ens posem acotats amb els genolls en terra, imitant 

a un moix. Exhalem i arquegem l’esquena cap a fora. Després 

inhalem i deixem caure l’esquena, corbant-la inversament.     

o L’arc (dhanurasana)  Ens tombem cap a baix, flexionem els 

genolls i ens agafem amb les mans els peus, ajuntant les espatlles. 

Pitgem el maluc contra el terra.  

o El guerrer II (virabhadrasana)  Els peus col·locats a la posició del 

Guerrer I (sessió A), i els braços estirats, un cap a davant i l’altre 

cap a darrera. Ens miren la punta dels dits de la mà de davant. 

o Postura de l’angle tancat (baddha konasana)  Asseguts, ajuntem 

amb força les plantes dels peus i estirem els genolls. Després ens 

flexionem cap endavant.  

- Joc. Juguem amb la pilota imaginària i cantem “shanti”. Shanti vol dir pau. 

Tots asseguts en rotllana, abans de començar cantem “Shanti, shanti en mi i 

en tu. Pau, pau en tot el que facem” amb melodia alegra. A continuació, 

llencem la pilota imaginaria a un infant i el demanem que digui qualque 

aspecte positiu de la seva persona, qualque cosa que l’agradi fer o qualque 

virtut. Aquest passarà la pilota imaginària a altre infants i continuarà el joc, 

fins haver parlat tots.  

Tornada a 

la calma 

10’ - Exercici de respiració. Se’ls reparteix als infants una canyeta per cada un, i 

asseguts amb les cames creuades i l’esquena recta, indiquem que hem de 

prendre aire pel nas profunda i lentament per després deixar-ho anar a través 

de la canyeta, bufant. L’abdomen s’ha de ficar cap endins, amollant el 

màxim d’aire possible. 

- Exercici de relaxació. Posarem en pràctica l’anomenada relaxació muscular 

passiva, que consisteix en centrar-se en diferents parts del cos, sentir-les i 

relaxar-les. Comencem pels peus i acabem pel cap. El mestre anirà indicant 
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verbalment amb una veu que inviti a la calma l’ordre en que s’aniran 

relaxant els músculs, com una relaxació guiada. Diríem, per exemple, 

“estem tombats d’esquena, tranquils. Sentim com una formiga camina per 

les plantes dels peus, pels dits... ara se’n va i els deixa dormir. Continua 

pujant per les cames...”, així fins arribar a la part alta del cap.   

- Conversa per tancar la sessió. Demanem als infants què els ha semblat la 

sessió, què és el que més els ha agradat, com és senten després de realitzar 

la sessió... 

- Els infants es posen les sabates i es tanca la sessió. 

 

Avaluació - Observació directa. 

- Registre descriptiu de les dades més rellevant de la sessió. 

 

 

 

SESSIÓ C Conte “Diamants, robins i perles” (Annex 3) 

Tema: Les nostres accions ens defineixen. Amabilitat. 

Part inicial T DESCRIPCIÓ 

10’ - Llum tènue, comença a sonar la música relaxant. 

- En ordre i calma, els infants es lleven les sabates. 

- Conversa en rotllana, introducció a la sessió. Com ens sentim avui? Com 

a la resta de sessions, es promou l’expressió dels sentiments i 

l’identificació dels estats d’ànim de cada un i dels companys.  

- Preescalfament. Indiquem als infants que hem de fer com si fóssim 

granotes i botar com elles ho fan. Botem per tota la classe. Després, 

demanem als infants que cada un expliqui quina és la seva postura de ioga 

preferida i que ens la representi, alabant el seu esforç i treball.  

- Salutació al Sol. (veure sessió A) 

Part 

principal 

20’ - Relat del conte “Diamants, robins i perles”. Demanem als infants si els ha 

agradat el conte, que senten desprès d’haver-ho escoltat i demanem que es 

posin en la pell de la protagonista i contin que haurien fet ells en el seu 

cas. Quines conseqüències tenen les nostres accions?  

- Representació del conte mitjançant asanas. Les postures que es 

practicaran són:  

o El guerrer I (virabhadrasana)  Posició desenvolupada a la sessió 

A. 
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o Postura de l’angle lateral (parshvakonasana), als dos costats  

Col·loquem les cames igual que a la postura del guerrer I i II, ens 

flexionem cap a un costat i recolzem un colze amb el genoll del 

mateix costat, estirant per damunt del cap l’altre braç. 

o El guerrer III (virabhadrasana)  Posició desenvolupada a la 

sessió B. 

o El camell (ustrasana)  ens col·loquem de genolls damunt en 

terra amb els peus estirats, posem les mans a la cintura. Poc a poc 

aixequem la columna i la tirem cap a darrera, arquejant l’esquena i 

deixem caure els braços cap als turmells. 

o El dimoni (bhujapidasana)  Ens acotem amb els genolls 

flexionats i posem les mans damunt els peus, tanquem les espatlles 

com si tanquéssim el cor. Ens balancegem damunt les mans. 

o La granota (bekasana)  Ens col·loquem a quatre potes. Poc a 

poc obrim les cames, estenem els genolls, i ens recolzem damunt 

la panxa i els colzes.  

- Joc. Proposem el joc de la panxa que riu. Cada nin ha de posar el seu cap 

damunt la panxa d’un company, formant una filera irregular entre tots. Els 

infants han de riure, i la sensació dels caps damunt les panxes i les panxes 

davall els caps el hi crearà una sensació divertida. Probablement la rissa 

se’ls anirà contagiant i acabaran tots rient.  

Tornada a 

la calma 

10’ - Exercici de concentració. Presentem als infants el mantra (so) OM, que 

segons els hindús és el so de l’univers. Es composa de tres sons: A+U+M= 

OM. Expliquem als infants que A vibra al llombrígol, U en el cor i M a la 

boca arribant fins a dalt del cap. Asseguts i amb l’esquena recta, relaxats, 

tots repetim en veu alta el mantra, inspirem profundament i exhalem per la 

boca dient “AAUUMMM”, de forma suau i prolongada, centrant-nos en el 

so i la vibració. Com tots els infants el faran a la vegada, es crearà un 

ambient de veus alternes molt atractiu.   

- Exercici de relaxació. Proposem la relaxació en peu, per a la qual els 

infants s’han de col·locar de peus ben rectes. Sentim els peus tocant en 

terra, es flexionen un poc els genolls, es relaxa el maluc i baixem el cap 

cap avall per estirar bé la columna. Els braços queden inertes al costat del 

cos. Respirem profundament.   

- Conversa per tancar la sessió. Comentem en gran grup la sessió. 

Demanem als infants cóm es senten després dels exercicis, si estan relaxats 
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i si els agrada aquesta sensació. Podem demanar-les què en pensen de la 

respiració, han après a sentir-la? 

- Els infants es posen les sabates i tanquem la sessió 

Avaluació - Observació directa. 

- Registre descriptiu de les dades més rellevant de la sessió. 

 

 

 

SESSIÓ D Conte “El somni del pastor” (Annex 4) 

Tema: Somiar i creure en un mateix. 

Part inicial T DESCRIPCIÓ 

10’ - Llum tènue, comença a sonar la música relaxant. 

- En ordre i calma, els infants es lleven les sabates. 

- Conversa en rotllana. Com ens sentim avui? Què esperem de la sessió 

d’aquesta setmana? Creieu que el ioga el positiu? Vos fa sentir bé?  

- Preescalfament. Els infants, de peus, hauran d’anar movent les 

articulacions de les mans i els turmells dels peus, fent-los girar, en ordre. 

Després, faran lo mateix però amb el cos sencer, movent el maluc en 

cercles i flexionant lleugerament les cames.    

- Salutació a la Lluna. (veure sessió B) 

Part 

principal 

20’ - Relat del conte “El somni del pastor”. Breu conversa damunt la història. 

Demanem als infants què són els somnis i si ells en tenen, i que en pensen 

al respecte.  

- Representació del conte mitjançant asanas. Les posicions que es 

practicaran són:  

o L’arbre (vrksasana)  Posició desenvolupada durant la sessió A. 

o L’àguila (garudasana)  Comencem amb la posició de la 

muntanya, a continuació entrellacem la cama esquerra sobre la 

dreta. Estenem el braç esquerre i creuem l’altre per damunt d’ell. 

Flexionem els colzes i els entrellacem. 

o La cadira (utkatasana)  Comencem en la postura de la 

muntanya, aixequem els braços per damunt del cap, flexionem els 

genolls i imaginem que estem asseguts a una cadira.  

o Postura del loto (padmasana)  asseguts amb les cames creuades, 

posem cada un dels peus a damunt de cada cuixa. Les mans 
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descansen damunt els genolls. 

o El vaixell (navasana)  Comencem amb els genolls flexionats, 

asseguts. Estenem els braços cap a davant a prop dels genolls. 

Aixequem les cames i les deixem suspeses a l’aire, mantenint 

l’equilibri amb els glutis al terra. 

- Joc. Presentem el joc del hula-hoop. Primerament, dos infants s’agafaran 

de les mans passant-les per a dins de la rodona. A continuació, tot el grup 

s’agafarà de les mans formant un cercle gran. Els infants un per un hauran 

de passar el seu cos per a dins de la rodona sense amollar les mans dels 

companys, fins a que doni la volta sencera al cercle de nins.  

Tornada a 

la calma 

10’ - Exercici de concentració. El mestre encén una espelma i la col·loca en 

mig del cercle que faran els infants. Els nins han de mirar fixament el foc 

de l’espelma, observant els seus moviments i colors, i els hem de recordar 

que han de respirar pel nas inflant la panxa com si fos un globus.   

- Exercicis de relaxació. Els infants es tomben amb la panxa en terra, de 

forma còmoda, amb les extremitats relaxades, com si estiguessin al llit. Si 

disposem de teles poden usar-les per tapar-se. El mestre relata la 

visualització d’una escena i els diu als infants que imaginin que es troben 

en alguna part del món, com a un paradís, i que estan descansant amb 

molta pau, sentit els ocells cantar de fons...  

- Conversa per tancar la sessió. Demanem als infants cóm es senten, parlem 

damunt les sessions de ioga a l’aula i quina ha estat l’experiència de cada 

un.  

- Els infants es posen les sabates i es tanca la sessió. 

Avaluació - Observació directa. 

- Registre descriptiu de les dades més rellevant de la sessió. 

 

5.8. Avaluació 

Per a que la proposta didàctica sigui formal i que quedi ben reflectida es necessari realitzar 

una avaluació de tot el procés, és per això que s’haurà de dur a terme una avaluació inicial, 

una avaluació durant el transcurs de la proposta i una avaluació final.  

Abans de començar la proposta es vol saber quins són els coneixements previs damunt del 

ioga que tenen els infants. També interessa saber punts relacions amb la relaxació, en què 
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consisteix per a ells, o si saben què és una emoció, per tal que s’expressin en comunitat. 

D’aquesta manera i per mitjà de la conversa es durà a terme una avaluació inicial per saber de 

quin punt es parteix i d’aquesta manera també s’introduirà el tema a classe. 

Durant la proposta també és necessari anar avaluant com funcionen els aspectes plantejats. 

L’avaluació durant el procés es durà a terme per mitjà de l’observació directa per part del 

mestre, el qual posteriorment realitzarà un registre escrit de les dades més rellevants de la 

sessió, per poder-les revisar a pròximes avaluacions. Al finalitzar cada setmana, el mestre 

haurà de reflexionar damunt el transcurs de la sessió i de l’evolució dels infants dins el pla 

proposat, i realitzar les millores o els canvis que trobi adients per a la propera setmana. 

Al final del mes de la proposta i una vegada realitzades les quatre sessions tipus dissenyades, 

es durà a terme l’avaluació final del pla. Aquesta serà el resultat de tota l’observació directa 

anterior, de la revisió dels registres escrits i de la posterior conversa amb els infants en gran 

grup, realitzada amb l’objectiu de conèixer quines han estat les seves percepcions generals, 

quina opinió tenen sobre la pràctica realitzada, si senten que han rebut coses positives 

d’aquesta, si els agradaria continuar practicant-la i, per finalitzar, si tenen alguna millora que 

aportar, per tal de millorar la pràctica. Per a l’avaluació es podria contar també amb una 

graella de registre sistemàtic amb uns indicadors adients per tal de resumir molt visual i 

objectivament quins han estat els resultats de la proposta.  
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   6. Conclusions 

Una vegada realitzat aquest Treball de Fi de Grau, hem recuperat els objectius plantejats als 

principi del projecte per revisar-los i reflexionar damunt el compliment d’aquests, en major o 

menor grau.  

Podem afirmar que els objectius proposats han estat assolits. Gràcies a la recerca i revisió 

bibliogràfica damunt els aspectes teòrics del ioga hem obtingut nous coneixements, i s’han 

assentat i confirmat alguns altres que ja es sospitaven. Ara, hem estat capaços de realitzar una 

proposta d’intervenció didàctica damunt d’aquesta temàtica amb uns coneixements més 

fermes i seguint unes passes més segures.  

Hagués estat molt interessant per complementar aquest Treball de Fi de grau la posada en 

pràctica de la proposta d’intervenció, per haver pogut observar i avaluar en primera persona si 

els continguts i la planificació han estat adequats, però per qüestions temporals no ha estat 

possible.   

Per concloure el present projecte es vol fer al·lusió a una cita de l’autor Stiles (2003, 21), la 

qual ha donat sentit a tot el que aquest treball ha tingut intenció de treballar i transmetre, i diu 

així, “(...), la major part del temps, no ens adonem que l’alegria que anem cercant 

s’experimenta al nostre interior, al descobriment del ser”.  
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8. Annexes  

8.1. Annex 1. Conte “El viatge del guerrer”, per Sydney (2006). Adaptació. 

Aquest conte pretén presentar el ioga a l’infant i la seva essència, i fer al nin partícip del seu 

aprenentatge i desenvolupament. Els relatem aquesta història fent que ells siguin els 

protagonistes. 

“Sabeu què? Vosaltres sou els protagonistes de la vostra història! Vosaltres teniu un gran cor i 

sou bondadosos!  

Avui comenceu un viatge. Aneu caminat d’un costat a l’altre, per aquí i per allà. Pugeu una 

colina, baixeu altre colina. Pel camí, creueu un pont que passa per damunt d’un riu preciós. 

De sobte arribeu a un arbre gegant. Com esteu cansat, decidiu aturar a descansar. Vos tombeu 

i vos quedeu adormits.  

Ara tots els animals són els vostres amics. Molts d’ells baixen lliscant des d’un art de Sant 

Martí, tots vos venen a veure! Hi ha una cobra, un ca, un camell, peixos i corbs! 

Vosaltres, valents guerrers, vos desperteu i observeu tota la creació: els animals, la terra i el 

cos. D’allà on venim. Els animals venen a donar-vos un present, un enorme arc brillant. Els 

dones les gràcies, amb molt d’afecte i vos acomiadeu d’ells. Ara sou una nova persona, més 

conscient!  

Retorneu a creuar el pont, pugeu a un vaixell prop d’un llac preciós. Al final del trajecte 

baixeu del vaixell i retorneu cap a casa, on reflexioneu sobre el meravellós viatge. Ara sou 

una persona diferent i millor gràcies al viatge d’el guerrer.”    

8.2. Annex 2. Conte “La lliçó de Ganesha”, per Sydney (2006). Adaptació. 

“Un dia, un nin hindú, anomenat déu cap d’elefant, de nom Ganesha, va sortir a jugar en el 

bosc on vivia. Era un nin mogut, i en especial l’agradava córrer, jugar, i imaginar que era un 

guerrer. Un dia, va sortir amb el seu arc i fletxes.  

- Què podré caçar? - Va pensar. Va veure el seu moix blanc i va començar a perseguir-ho. El 

va disparar fletxes, i el moix va fugir atemorit. El nin es va pensar que el moix s’estava 

divertint, així que es va posar a cercar-ho fins trobar-ho tremolant de por darrera d’un arbre.  
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- T’he trobat! – va cridar, i va tornar a disparar-li les fletxes, però el moix va tornar fugir. 

Finalment el va aconseguir agafar tirant-se damunt d’ell, embrutant-el amb la terra. Després, 

el va fer volar per l’aire, i el moix va aconseguir escapar definitivament.  

- Bé – Va dir Ganesha – això no és divertit. I va regressar a casa seva. 

En arribar, va veure a la seva mare, la deessa Parvati, i es va detenir al veure que tenia taques 

de fang a la seva cara i a les mans, i ferides pels braços.  

- Mare, que t’ha succeït? – va demanar Ganesha. Parvati es va mirar i va dir: - No ho sé. Has 

estat tu?  

- Jo? Doncs no! – just en aquell moment va baixar la vista en terra i va dir – Oh, saps una 

cosa? Avui he estat un poc dolent amb el nostre moix.  

- Oh! – va dir la seva mare agafant-el en braços. – Ara ho entenc. Saps Ganesha? Jo soc el 

món. El meu cos és tot aquest planeta. Cada vegada que tu li fas qualque cosa, m’estàs fent 

mal a mi. Ja veus, jo era també aquell moixet. Per això, el que l’hagis fet a ell, me l’has fet 

també a mi.  

Ganesha va dir: - Oh, ara ho entenc. Les meves accions realment importen. Ho sento molt, 

mare. No ho tornaré a fer!  

Parvati va respondre: - És impossible no fer-li mal a res, però hem d’estar ben atents a les 

nostres accions, per tractar de fer el menys mal possible. 

Ganesha li va agrair a la seva mare aquesta lliçó, i va sortir a jugar altre vegada amb el moix, 

però aquesta vegada sense el seu arc i fletxes.” 

8.3. Annex 3. Conte “Diamants, robins i perles”, per Sydney (2006). Adaptació.  

“Això era i no era una encantadora nina que vivia amb la seva mare. Eren d’origen molt 

humil. Una dia, la mare li va demanar a la seva filla si podia pujar la colina per anar a cercar 

un poc d’aigua. La filla li va dir que sí, i se’n va anar cap allà.  

En arribar, es va trobar amb una dona molt, molt anciana, asseguda al costat del pou d’aigua. 

Aquesta dona va demanar a la nina si podria donar-li un tassó d’aigua, ja que tenia molta de 

set. La nina va respondre que si, amb molt de gust. La extreure un poal d’aigua del pou i va 

donar un tassó a la vella. L’anciana va agrair-ho molt, i va dir a la nina que per la seva 
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amabilitat la bona sort sempre aniria amb ella,  i que a partir d’ara, quan parlés, sortirien de la 

seva boca diamant, robins i perles. La nina no s’ho podria creure, però ho va poder comprovar 

amb la primera paraula que va sortir de la seva boca! 

La nina va arribar a casa seva corrent, deixant un brillant rastre de joies darrera d’ella. Quan 

va arribar a casa va contar a la seva mare tot el que havia passat a dalt de la colina. Una veïna 

va escoltar el relat de la nina, i va enviar a la seva filla a la colina per a que li passés el mateix 

que a l’altre nina.  

Quan la seva filla va arribar a dalt de la colina es va trobar amb la dona vella, que li va 

demanar si podia donar-li un tassó d’aigua. Aquesta va respondre que no, insultant-la i 

menyspreant-la. L’anciana va dir a la nina que la mala sort sempre l’acompanyaria, i que cada 

vegada que parlés només sortirien de la seva boca serps, dracs i gripaus. La nina no s’ho 

podria creure, però quan va parlar per atacar a l’anciana, serps, dracs i gripaus varen brotar de 

la seva boca.” 

8.4. Annex 4. Conte “El somni del pastor”. Adaptació del conte “El somni del venedor 

ambulant”, per Sydney (2006).  

“Això era i no era un pastor que vivia a una casa a l’interior de l’illa de Mallorca. La casa era 

una petita cabanya ubicada junt a una gran pomera. Les arrels de l’arbre eren tan gran que 

estaven començants a sortir de la terra i a aixecar un dels extrems de la casa. Però al pastor no 

l’importava. Ell era feliç vivint a la seva casa amb el seu petit ca.  

Una nit, el pastor va tenir un somni. Va somiar amb una veu que el deia que fos al Puig Major 

caminant, una i altre vegada. Aquell matí, quan es va aixecar, es va estranyar del somni que 

havia tingut. Com havia d’anar caminar fins al Puig Major? Això es trobava molt lluny! Així 

que va continuar ocupant-se de la seva feina.  

Aquella nit va tornar a tenir el mateix somni. Va pensar que era molt estrany, una altra vegada 

tenir el mateix somni, però va continuar sense prestar-li atenció. La següent nit va tenir el 

mateix somni, així que va prendre la decisió de realitzar aquell viatge.  

Durant el camí es va trobar coses que el varen fer pensar que estava realitzant un viatge 

meravellós. Va pujar i baixar colines, es va trobar amb ases i ocells. Finalment, va arribar al 

seu destí, però al arribar allà, no va saber què fer. Així que es va asseure en terra i allà es va 

quedar. Més tard va començar a fer-se de nit, així que es acostar i es quedà adormit.  
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Al matí següent va tornar a esperar assegut a veure si passava qualque cosa, però no va passar. 

Cansat, va pensar que havia estat un error seguir el seu somni, així que va començar el camí 

de regrés molt enfadat. Just en aquell moment, un home va sortir d’una cabanya corrent 

darrera del pastor i el va cridar per a que s’aturés. Va dir-li que l’havia vist assegut aquells dos 

dies esperant, i li va demanar què era el que estava esperant. El pastor, un poc avergonyit, va 

reconèixer que havia tingut un somni repetidament, en el qual una veu el deia que fos caminat 

al Puig Major, i que va decidir seguir-ho, però que no havia aconseguit res més que perdre el 

temps. L’home desconegut va dir-li que els somnis eren qualque cosa absurda, que ell havia 

tingut un somni una i altre vegada, igual que el pastor, en el qual havia una casa a l’interior de 

l’illa, amb una pomera amb les arrels tan grans que estaven aixecant un costat de la casa. Al 

somni, davall de la pomera hi havia un tresor. Va explicar que ell no anava a seguir aquell 

somni per que els somnis mai tenien importància. 

De sobte, el pastor es va acomiadar apressuradament de l’home que no creia en els somnis, i 

va començar corrent el llarg trajecte de camí a casa. Quan va arribar, va excavar davall la 

pomera i, per a la seva sorpresa, va torbar un tresor! En el seu propi jardí! Gràcies a que va 

seguir i respectar el seu propi somni.”  
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