
 

 

 

 

 

Facultat d’Educació

Activitat física, esport i ioga a l’educació 

primària: estratègies per a la prevenció i 

actuació enfront de l’ansietat.

MIQUEL JAUME MONROIG

               Memòria del Treball de Fi de Grau

Grau d’Educació Primària
2018 - 2019

DNI: 41538947-G. 

Treball tutelat per Josep Vidal Conti. 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Educació Física i Esportiva. 

S’autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional 
per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats 
exclusivament acadèmiques i d’investigació.

Autor Tutor

 X

Si     No

 X

Si        No

http://www.uib.cat/lauib/Estructura/Departaments/dpd/
http://www.uib.cat/lauib/Estructura/Departaments/dpd/


 

!2



RESUM  

L'educació actual està en un procés de canvi, introduint metodologies innovadores de caràcter dinàmic, però 
la societat avança lentament. Sigui per les preocupacions diàries o pel context dels infants, existeix un 
percentatge significatiu d'alumnat amb nivells alts d'ansietat. Doncs, com podem actuar els professionals de 
l'educació per controlar i prevenir tals nivells? El present treball analitza l'activitat física, l'esport i el ioga 
com a estratègies d'actuació enfront de l'ansietat. S'especifica la utilitat de cada modalitat en particular amb 
l'ansietat com a eix transversal de l'estudi, juntament amb diferents factors que també poden ajudar a 
prevenir el procés ansiós. A més, s'ha realitzat un estudi de camp amb 75 infants de sisè de primària, el qual 
s'ha dut a terme realitzant dos qüestionaris simultanis, el primer per avaluar l'ansietat tret amb l'escala 
STAIC-R i l'altre per avaluar la sensibilitat a l'ansietat amb l'escala CASI. S'han comparat els resultats amb 
altres treballs empírics, els quals han evidenciat la fiabilitat d'aquest procés. Finalment, es posen a l'abast una 
sèrie de recursos didàctics perquè qualsevol membre de la comunitat educativa pugui posar en pràctica la 
tècnica del ioga. Aleshores, trobem motius suficients per lluitar contra aquesta afectació psicològica, 
realment present a les nostres aules. 

PARAULES CLAU: Ansietat, activitat física, ioga, educació primària. 

ABSTRACT 

The nowadays education, is suffering a process of change, adding dynamical innovative methodologies, but 
the society move forward slowly. Being cause to the daily worries or cause to the infant context, there are a 
significant percentage of pupils with high anxiety levels. So, how can the education professionals control and 
prevent those levels? The present work, analyses the physical activity, sport and yoga, like actuation 
strategies to control and prevent the anxiety. The utility of each modality against the anxiety is particularly 
specified like the main axis of the study, wail exposing different factors, which can also help to prevent the 
anxious process. Moreover, a fieldwork has been performed, with 75 infants from sixth primary education 
level. This work has been developed performing two simultaneous questionnaires, one to study the presence 
of anxiety with STAIC-R scale, and the other to evaluate the sensibility to the anxiety with the CASE scale. 
The results have been compared with other empiric works, which previously had found evidence about the 
reliability of the process. At the end, a series of didactical resources are exposed, in order to any member of 
the education community could implement yoga techniques. Therefore, we found enough reasons to fight 
against this psychological disorder, really present in our classrooms.  

KEY WORDS: Anxiety, physical activity, yoga, primary education.  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1. INTRODUCCIÓ 

La societat del segle XXI s'articula mitjançant els avanços científics i tecnològics. Moltes persones 

actuen sense parar-se a reflexionar quin és el seu desig intern; saber que sentim i com ens sentim 

ajuda a entendre les nostres accions i facilitar l'aprenentatge significatiu de les vivències. L'ésser 

humà és ambiciós i intel·ligent, sempre cerca el millor per a ell i pels seus. Durant tota la història ha 

demostrat tenir un instint de supervivència, el qual ha anat de la mà de l'activitat física. 

Contràriament, les persones també han necessitat relaxar-se i analitzar el seu interior. Un exemple 

clar és la pràctica del ioga, existent ja fa uns 5000 anys, per tal de connectar el cos amb la ment i 

estar en plenitud amb un mateix. 

El tema del treball va enfocat a què la comunitat educativa com a les persones externes, puguin fer 

una lectura d'aquest estudi per conèixer el terme d'ansietat, els seus trastorns, com avaluar-la i tenir 

una orientació de la quantitat d'infants i adolescents que la pateixen. Paral·lelament, s'exposa 

l'activitat física i la tècnica de relaxació ioga amb l'ansietat. Però, en què consisteix aquest vincle? 

La present relació tracta d'evidenciar com un hàbit d'activitat física i/o el ioga ajuden a prevenir i a 

fer front a l'ansietat. 

El present estudi s'inicia amb els objectius que es pretenen assolir i que seran les basses de la 

investigació, seguit de la metodologia. Aquesta és essencial per donar a conèixer les diverses 

tècniques que s'han dut a terme per a la realització del treball i per a la recerca bibliogràfica, encara 

que s'ha de dir, pel que fa a la recerca, que no ha estat fàcil relacionar l'ansietat amb l'activitat física 

i el ioga, ja que s'hi troben pocs estudis. Per una part, això ha donat força per a la creació del treball, 

ja que ara hi haurà un estudi més d'aquest àmbit. 

Com s'ha dit anteriorment, el marc teòric exposa tot el relacionat amb l'ansietat, amb l'activitat 

física i el ioga, així com els beneficis de les dues branques, des dels generals fins a arribar als 

específics de l'ansietat. 

Una part important del treball és la posada en pràctica. Per una part, s'ha realitzat un estudi de camp 

per avaluar els nivells d'ansietat dels cursos de sisè de primària del CEIP Molí d'en Xema 

evidenciant i relacionant-ho amb altres estudis. Per l'altra banda, la creació d’un recull de recursos 

didàctics específics del ioga, ja que com s'observarà a continuació aquesta tècnica és fonamental per 
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potenciar la construcció del coneixement dels infants i la relaxació. L'objectiu és que tots els infants 

descarreguin l'energia acumulada a les diverses sessions per poder agilitzar el procés 

d'ensenyament-aprenentatge. Per concloure, es planteja una discussió i s'expliquen les conclusions 

del treball. 

Abans d'iniciar la lectura del treball es planteja la següent reflexió: «no em trobo a gust, no em 

sento bé, crec que em passarà alguna cosa, no ho resisteixo, he de sortir d'això/aquí. Fugida -se'n va 

de la situació ansiosa-, ja em sento millor, quina por que he passat, espero que no em torni a passar 

més». Podem lluitar davant aquestes situacions? Les podem prevenir? Les podem controlar? 
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2. OBJECTIUS 

En aquest punt es precisa, en primer lloc, l’objectiu general que es proposa assolir en aquest treball 

i, en segon lloc, els objectius específics estructurats en el text que es desenvolupa a continuació. 

L’objectiu general és donar estratègies per prevenir els estats d’ansietat que pot patir l’alumnat 

d’educació primària, relacionant l’activitat física i el ioga com a actuació enfront de l’ansietat. 

 Els objectius específics que es pretenen assolir són: 

• Definir el concepte d’ansietat amb les principals característiques i tipus que podem trobar entre 

l’alumnat. 

• Exposar diferents escales per avaluar l’ansietat. 

• Especificar quin tipus d’activitat física i esport són els adients per fer front a l’ansietat. 

• Introduir el ioga com a prevenció i actuació de l’ansietat. 

• Investigar els beneficis de l’activitat física i el ioga per a la salut mental. 

• Avaluar el grau d’ansietat dels grups de sisè del CEIP Molí d’en Xema.  

• Crear una proposta didàctica a partir del ioga de caràcter inclusiu per a tot l’alumnat.  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3. METODOLOGIA 

El següent punt a considerar és la metodologia que s’ha utilitzat per a dur a terme el treball, les 

diferents bases de dades i les estratègies i recursos de recerca. Llavors, s’ha partit d’una anàlisi 

bibliogràfica del marc teòric, el qual engloba aspectes teòrics i científics enfocats a l’ansietat, 

l’activitat física i el ioga dins l’educació primària. És a dir, es parteix de l’ansietat per arribar a 

plantejaments, estratègies i procediments dins el marc de referència educatiu. 

Per tal de fer la recerca més exhaustiva s’han utilitzat dues estratègies que han agilitzat el procés: 

• Primer s'han utilitzat les "cometes" per les paraules claus de la recerca, per exemple "esport 

educatiu", perquè les paraules es contemplessin com un sol concepte, és a dir, com un tot. Aquesta 

estratègia ha estat útil per relacionar l'esport amb l'educació, encara que no ha estat tan útil per 

definir l'esport com a tal. 

• També, es va utilitzar AND per obtenir resultats formats per dos conceptes específics, per 

exemple "activitat física" AND ansietat, "ioga" AND ansietat. Aquesta estratègia va ser de les més 

útils per contemplar la relació entre dos conceptes. 

A continuació, s'especificaran les dues bases de dades on s'han aplicat les estratègies explicades i els 

resultats que s'han obtingut. 

• La primera base de dades que s'ha utilitzat és "Google Acadèmic". Es va seguir la recerca amb les 

paraules clau "ansietat escolar"/"ansiedad escolar"/"school anxiety", "avaluació 

ansietat"/"evaluación ansiedad"/"anxiety evaluation", "activitat física AND ansietat"/"actividad 

física AND ansiedad". Es varen obtenir una gran quantitat de resultats amb el primer concepte, la 

qual cosa no va ser d'ajuda. Després es va acotar mitjançant l'especificació de la llengua, es va 

treballar sols amb documents en espanyol. Això va ajudar a limitar els resultats i es varen poder 

obtenir articles relacionats, sobretot, amb l'esport i l'ansietat. 

• La segona base de dades és el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, específicament es 

va accedir a la base de dades "Dialnet" com a usuari. Aquesta recerca va ser la què més 

documents va proporcionar amb la temàtica específica. Les paraules clau de la recerca varen ser; 

"ansietat escolar"/"ansiedad escolar"/"school anxiety", "avaluació ansietat"/"evaluación 

ansiedad"/"anxiety evaluation", "ejercicio físico AND ansiedad", "esport AND ansietat"/"deporte 
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AND ansiedad"/"sport AND anxiety", "ioga AND ansietat"/"ioga AND ansiedad" i "ioga AND 

infants"/"ioga AND niños". En aquesta base de dades s'observaren documents no anteriors a l'any 

2000 amb text complet, essent els més comuns a partir de l'any 2010 fins a l'actualitat. Foren 22 

documents molt útils, encara que es va fer una selecció que ha servit per relacionar els conceptes 

satisfactòriament.  

Cal destacar que la recerca ha seguit el fil conductor que s'ha explicat anteriorment, però també 

s'han utilitzat altres termes relacionats com "beneficios actividad física", "beneficios ioga" o 

"trastornos ansiedad", els quals han aportat documents relacionats i identificatius pel treball en 

qüestió. A més, s'han analitzat conceptes rellevants a mesura que ha avançat la recerca per 

augmentar la probabilitat de verificació de les investigacions que s'han trobat. 

Cal fer èmfasi que en el principi del treball, es va realitzar la recerca en català i castellà, però de 

seguida es va fer necessari ampliar els documents amb anglès, ja que pels termes d'avaluació de 

l'ansietat i el seu diagnòstic trobem més informació. Per especificar temes i verificar informacions, 

es va incloure a la recerca els noms d'alguns autors rellevants amb el tema: "Spielberger", 

"Seirul·lo", "Betegón", "Calle" i "Escolana". També, les bibliografies dels diferents documents han 

sigut d'ajuda a l'hora d'encaminar la recerca. 

Per concloure, cal esmentar que la recerca ha estat un període que ha anat del més global al més 

concret. S'ha anat descartant diferents branques de l'ansietat de caràcter més científic per arribar a 

investigacions més pràctiques i estudis de camp dels temes en qüestió. S'ha de dir que ha estat 

complicat trobar investigacions que relacionen l'activitat física amb l'ansietat en el nostre país. Això 

fa plantejar-se de què l'elecció del tema d'aquest treball pot ser útil per la motivació i investigacions 

futures de diferents professionals d'aquest àmbit.  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4. MARC TEÒRIC 

4.1. ANSIETAT 

L'ansietat és un terme molt ampli què abasta múltiples definicions, però sempre amb una mateixa 

perspectiva: des del punt de partida de la por. Aquesta és l'inici de l'ansietat, però en l'actualitat 

encara es discuteix en fer diferència entre el terme por i ansietat, encara que s'ha comprovat que una 

es relaciona amb l'altre sense perdre sentit d'aquesta commutabilitat. Per tant, com a punt de partida 

explicarem la por per arribar al concepte d'ansietat com a tal, referenciant diferents autors i entrant 

dins l'àmbit infantil i escolar. 

Com diu Bragado citat per Valderrama (2016, p.19) "les pors es defineixen com reaccions 

emocionals adaptatives davant un estímul o situacions que comporten un perill real, reaccions 

normals que poden produir-se davant estímuls construïts pels nins, bé perquè són directament 

amenaçats o perquè estan associats a certs estímuls amenaçadors". Si analitzem al final de la frase 

"directament amenaçats o a certs estímuls amenaçadors" podem entendre que existeixen diferents 

pors. En el cas de l'ansietat, aquesta es pot produir perquè el subjecte té por per una acció 

determinada (perill real) o bé perquè el subjecte automatitza una por sense estar relacionat amb una 

acció determinada (el perill pot arribar a existir, però encara no és real). Aquí entrem al terme 

d'ansietat normal (fisiològica) o ansietat patològica per determinar quan aquesta amenaça es 

converteix amb trastorn o problema (diferències taula 1). 

Taula 1. 

Diferències entre ansietat normal i ansietat patològica 

 

ANSIETAT NORMAL ANSIETAT PATOLÒGICA

Poc intensa o persistent. Profunda i recurrent.

Impuls positiu/productiu. Interfereix en el rendiment.

Adaptativa. Desorganitzadora de la conducta adaptativa.

Adequació a l’estímul. Inadequada o desproporcionada a l’estímul.

No limita les possibilitats i llibertats del subjecte. Desestabilitza les possibilitats de pensar i actuar

!11

Taula 1: Diferències entre ansietat normal i ansietat patològica. González (2009). 



Mardomingo (2001) exposa que les reaccions de por i ansietat han tingut i tenen un paper 

fonamental en l'espècie humana, sigui com a mecanismes de defensa o d'alerta, com qualsevol 

amenaça imminent. Doncs aquestes situacions les quals produeixen un perill immediat, tenen un 

caràcter adaptatiu, l'individu pateix ansietat fisiològica transformada com a resposta per la integritat 

del subjecte. D'altra banda, la patològica es produeix sense que existeixi una circumstància 

ambiental que la justifiqui o, si existís aquesta circumstància, la seva intensitat i freqüència són 

desproporcionades. També, Sandín considera l'ansietat patològica com la resposta davant una 

situació de risc caracteritzada per sensacions de nerviosisme, tensió, aprensió i alarma, 

acompanyades de manifestacions conductuals visibles i de canvis fisiològics associats a l'activació 

del sistema nerviós autònom (Valderrama, 2016). 

Amb això podem concloure que la por és una emoció primària la qual desenvolupa l'ansietat com 

una actitud cognitiva emocional i un sistema que processa les informacions amenaçants que permet 

manifestar anticipadament accions preventives (Valderrama, 2016), sigui en forma d'ansietat 

patològica o normal, amb la possibilitat que la darrera es transformi amb patològica. Dit d'una altra 

manera, la reacció d'ansietat és la interpretació anticipada de la situació que fa la persona. Per això, 

l'ansietat implica components de naturalesa cognitiva, en canvi la por és considerada d'una 

naturalesa quasi automàtica (Barlow citat per Valderrama, 2016). 

A continuació s’exposen diferents definicions del concepte d'ansietat: 

Segons el diccionari de la RAE (2014), es defineix ansietat com: "estat d'agitació, inquietud o 

sotsobre de l'ànim". 

Podem fer esment a les paraules de Betegón (2017) que cita a Virues, el qual explica que l'ansietat 

és un estat de malestar psicofisiològic determinat per una sensació d'incertesa, nerviosisme i 

intranquil·litat davant el que es viu com a una amenaça imminent i d'origen desconegut. En el cas 

d'ansietat infantil, la mateixa autora cita a Rodríguez (2009) que la defineix com a una reacció 

instantània i defensiva davant un possible perill o situació desconeguda. 

Una altra definició és la que fa Spielberger citada per Valderrama (2016, p. 37) la qual la defineix 

com "un estat emocional transitori, caracteritzat per una percepció subjectiva de sentiments 
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d'aprensió i temor, i una alta activació del Sistema Nerviós Autònom; aquelles situacions que fossin 

percebudes com a perilloses, amb independència del perill real, suscitarien Estats d'Ansietat". 

Mardomingo (2001), exposa l'ansietat com a part de la vida de molts infants i adolescents. Com 

hem comentat anteriorment, pot aparèixer com una forma de resposta fisiològica per diferents 

moments de la vida, però altres com a un símptoma de diverses malalties i, com a una entitat 

específica que abasta al camp dels trastorns d'ansietat. 

Fong i Garralda ens mostren que tant a l'infant com a l'adult, l'ansietat es presenta com a una 

emoció, un sentiment desagradable, amb tensions o pors que donen peu a manifestacions 

fisiològiques (taula 2), a on l'ansietat es convertirà en desadaptativa o patològica si és excessiva o 

inapropiada i, si a la vegada causa alteracions funcionals significatives, es pot considerar un trastorn 

d'ansietat (Valderrama, 2016). 

Taula 2. 

Manifestacions de l’ansietat. 

 

Per concloure el terme, direm que l'ansietat com a mecanisme de defensa davant diverses situacions 

existeix molt sovint i tothom el pateix en algun instant de la seva vida, però si a una situació que no 

és objectivament amenaçant o perillosa es manifesta la mateixa reacció psicològica davant 

situacions que realment hi ha perill, es considera que hi ha un problema psicològic. A més si aquesta 

FISIOLÒGIQUES MOTRIUS

Poden afectar a tots els òrgans i sistemes (des del 
cardiovascular, al respiratori, digestiu, pell, endocrí i 
neurovegetatiu).

Inquietud, escèptic.

Freqüència cardíaca  s’accelera. Impossibilitat d’estar assegut.

Disminueix el flux sanguini. Trastorns del somni, perdre la gana.

Apareix sudoració, tremolors, “agarrotaments” 
musculars, sequedat de la boca, agitació, entre d’altres.

Pèrdua de la capacitat per expressar emocions i 
sentiments.

Comunicació verbal de l’angoixa, pors i temors.

Dificultats d’atenció i concentració, problemes de 
memòria, entre d’altres.
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reacció incrementa un malestar constant al subjecte i interfereix amb la vida ordinària, és considerat 

com a un trastorn d'ansietat clínic. En poques paraules, definiria l'ansietat com a un estat de por 

crònica sense saber d'on prové. A partir d'aquí, al punt següent s’exposen els diferents trastorns 

d'ansietat (TA) a partir del DSM-5. 

4.1.1. TRASTORNS D’ANSIETAT 

Per tal d'anomenar i explicar de forma breu tots els trastorns d'ansietat per entrar més en context, 

extraurem les dades del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals. Com diuen Steven i 

Shapse (2008), aquest manual és la "bíblia" dels diagnòstics, publicada per l'Associació Psiquiàtrica 

Americana l'any 2000, referenciant-se al Manual de diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals, 

revisió de text de quarta edició (DSM-IV-TR). És àmpliament utilitzada per psiquiatres, psicòlegs, 

treballadors socials i la majoria d'altres professionals sanitaris mèdics de tot el món. Proporciona 

una nomenclatura comuna amb finalitats diagnòstiques per comunicar-se sobre trastorns mentals. 

L'any 2013 es posà en pràctica el DSM-5, el qual respecte a la seva edició prèvia esmentada 

anteriorment, els trastorns d'ansietat (TA) poden classificar-se amb TA per separació, Mutisme 

selectiu, Fòbia específica, TA Social, Trastorn d'Angoixa, Agorafòbia, TA generalitzada, TA induïda 

per substàncies/medicació, TA degut a una altra malaltia mèdica, Altres TA específics i TA no 

especificat (Tortella 2014). Encara que, com exposa la "American Psychiatris Association" (APA) 

(1997), seguint el DSM-IV els trastorns d'ansietat incloïen el Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC). 

Però en la darrera versió el DSM-5 inclou el TOC en una nova classificació separant-se dels 

trastorns d'ansietat. Actualment, el TOC comparteix amb els trastorns afins aquests nous subgrups: 

Trastorn d'acumulació, trastorns per excoriació, trastorns per ús obsessiu compulsiu de substàncies i 

medicaments i afins i, trastorn obsessiu compulsiu i afins a causa d'altres condicions mèdiques. 

(Juan, 2014). 

Així doncs, gràcies a una acurada recerca i a les orientacions de Fernández (2015) inclouré el TOC 

com a problema d'ansietat que poden patir els infants i adolescents, juntament amb la classificació 

dels trastorns d'ansietat del DSM-5 i una breu explicació de cada un d'ells (taula 3). 
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Taula 3. 

Trastorns d’ansietat 

TRASTORNS CARACTERÍSTIQUES ALTRES CRITERIS

TA per separació.

Por o ansietat intenses al fet de 
separar-se d'una persona amb qui la 
uneix un vincle extens. A l'infant li 
pot causar a causa de la separació de 
casa seva o de les persones que està 
e m p a r e n t a t . A l s u b j e c t e 
l'impossibilita estar sol a l'habitació o 
dormir fora de casa. Poden patir 
símptomes com nàusees, vòmits, etc.

Aquesta alteració en adults es manté 
un mínim de sis mesos, i en infants i 
adolescents un mínim de quatre 
setmanes.

Mutisme selectiu.

Incapacitat persistent de parlar o 
respondre a altres en situacions 
socials específiques, encara que a 
unes certes situacions socials no 
presenta problemes.

Duració mínima d’un més (no 
aplicable al primer més en què es va 
a escola)

Fòbia específica.

El subjecte sofreix una por intensa i 
contínua davant la presència 
d'objectes o situacions específiques, 
que s'eviten o suporten a costa 
d'intensa por-ansietat.

Especificacions en funció del tipus 
d’estímul fòbic: Animal, entorn 
natural, sang-ferides, injeccions, etc. 
Aquestes alteracions han d’estar 
presents un mínim de sis mesos.

TA Social.

Por o ansietat amb intensitat que 
apareixen pràcticament en relació a 
una o més situacions socials en la 
que la persona s'exposa amb els 
iguals. Pot tenir por a ser avaluat 
negativament, i normalment evita 
aquestes situacions. Si la fòbia es 
presenta en l 'adolescència, es 
produeix una disminució del 
rendiment acadèmic.

Per establir el diagnòstic és precís 
tenir evidències de què l'infant es 
relaciona normalment amb els seus 
familiars i que l'ansietat social es 
presenti quan es relaciona amb els 
iguals. 

Les alteracions han d’estar presents 
un mínim de sis mesos.

Trastorn d’Angoixa.

També anomenat trastorn de pànic, 
es refereix a atacs de pànic, produïts 
sense que, normalment, hi hagi un 
motiu o estímul descendent i de 
forma repetida en el temps. Això 
presenta manifestacions fisiològiques 
i s í m p t o m e s s o m à t i c s c o m 
palpitacions, sudoració, sensació 
d'asfíxia, nàusees, por a tornar-se 
boix, por a morir-se, etc.

Normalment una d’aquestes crisis va 
seguit durant un mínim d’un més 
d’inquietud. 

La prevalença global d'aquest 
trastorn és molt baixa abans dels 14 
anys. 

!15



Agorafòbia.

S'estableix diagnòstic quan un 
subjecte presenta una intensa ansietat 
per exposició real o anticipatòria en 
situacions com: transports públics, 
llocs oberts, llocs tancats, estar 
enmig d'una multitud, etc. El 
subjecte pot superar la situació amb 
un acompanyant o intensa por, però 
se sol evitar aquestes situacions per 
temor a no poder fugir o per tenir 
dificultats d'ajuda en cas d'aparició 
de símptomes similars a l'angoixa, o 
s ímptomes que pogués pa t i r 
vergonya.

Les alteracions han d’estar presents 
un mínim de sis mesos.

TA generalitzada.

Ansietat i preocupacions excessives, 
persistents i que els subjectes tenen 
dificultats per controlar, sobre 
diversos esdeveniments o activitats. 
És manifesta amb alguns d'aquests 
símptomes: fatiga, dificultats de 
concentració, irritabilitat, tensió 
muscular i trastorn del somni. Els 
infants que presenten aquest trastorn 
es veuen preocupats pel seu 
rendiment en l'àmbit escolar i en 
l'àmbit esportiu.

Aquesta inquietud supera els sis 
mesos de duració.

TA induïda per substàncies/

medicació.
Algunes medicacions poden produir 
símptomes d’ansietat.

No es donen exclusivament durant 
“delirium”.

TA degut a una altra malaltia 

mèdica-

Presència d'angoixa i ansietat i, que 
els símptomes són a conseqüència 
patofisiologia directa d'una altra 
condició mèdica.

No es donen exclusivament durant 
“delirium”.

Altres TA específics.

Existeixen símptomes significatius 
d'algun TA que no arriben a complir 
els criteris diagnòstics de cap 
d'aquests trastorns. 

S'especificarà la raó concreta per la 
qual no es compleix tots els criteris 
de diagnòstic.

Un exemple seria la crisi d'angoixa a 
l'ansietat generalitzada que no 
compleix amb el criteri temporal 
d'estar present la majoria de dies.

TA no especificat.

Existeixen símptomes significatius 
d'algun TA que no arriben a complir 
els criteris diagnòstics de cap 
d'aquests trastorns. 

No s'especificarà les causes per les 
quals no es compleixen els criteris de 
diagnòstic per falta d’informació.
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Com observem amb la taula anterior, els trastorns d'ansietat es poden iniciar en la infància o en 

l’adolescència, essent necessari que a les primeres edats es detectin i siguin posteriorment tractats 

per prevenir possibles avanços (Clarck i Beck citat per Fernàndez, 2015). Pel que fa als docents i a 

la comunitat educativa no són els encarregats de diagnosticar aquests trastorns. Però sí que precisen, 

de conèixer-los i detectar-los per fer les derivacions pertinents als professionals.  

4.1.2. AVALUACIÓ DE L’ANSIETAT 

Pel que fa a l'estudi de camp desenvolupat a la segona part del treball, s'ha fet una recerca 

d'autoinformes i d’escales per exposar com avaluar l'ansietat. Amb això es considera necessari 

diferenciar-ho de la següent forma: Ansietat "estado/rasgo" i Sensibilitat a l'ansietat, ja que algunes 

escales avaluen un tipus en particular i d'altres de forma conjunta. 

Així doncs autors com Sylvers et al. entenen l'ansietat tret (“rasgo”) com a un estat d'alerta 

acompanyat d'una gran activació fisiològica deguda a la valoració que fa el subjecte generalment 

davant situacions ambigües però que són identificades com a amenaçants. Això desencadena 

sobrecàrrega de pensaments i hipervigilància i, com diu Vindel, afavoreix una disposició a 

respondre davant aquests estímuls amb estats d'ansietat (Fernández, 2015). 

La Tesi Doctoral de Fernàndez (2015) cita a Reiss com a pioner del concepte de Sensibilitat a 

l'Ansietat. Entenem aquest quant el subjecte relaciona una sèrie de sensacions amb l'ansietat i 

avança una por desmesurada, augmentant les sensacions i pensant el pitjor davant símptomes físics 

(taquicàrdia, asfixia, etc.), cognitius (creure que es pot perdre el control, etc.) i/o de caràcter social 

(sentir-se avaluat negativament pels iguals). 

Trastorn Obsessiu Compulsiu 

(TOC).

Caracteritzat per la presència d'idees 
i pensaments intrusos que genera un 
alt nivell d'ansietat en el subjecte 
(obsessió) i provoquen conductes o 
a c t e s m e n t a l s p e r e v i t a r o 
cont rares ta r aques ta ans ie ta t 
(compulsió). Per exemple un 
subjecte té por a tenir un accident de 
cotxe, això provoca una conducta 
com obrir i tancar les portes tres 
vegades, la qual tranquil·litza a 
l'afectat per contrarestar l'ansietat 
que aquest fet li produeix. 

L'inici del TOC se sol produir en 
l'adolescència, amb més freqüència 
d'inici al sexe femení que al masculí. 
En canvi si s'inicia en la infància, ho 
fa amb major freqüència en el sexe 
masculí.
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Amb el següent exemple, citat pels autors anteriors, concloem aquests dos conceptes i la seva 

commutabilitat entre ells: un subjecte tenint una alta sensibilitat a l'ansietat possiblement 

interpretaria un mal al pit com a un probable atac de cor, amb el que manifestaria la seva ansietat 

experimentada a nivells alts. En canvi un altre subjecte amb un nivell baix de sensibilitat a l'ansietat 

i amb les mateixes circumstàncies anteriors, podria interpretar aquest mal al pit com a fruit d'algun 

esforç físic i no d'una creença catastròfica, és a dir, no patiria un atac de pànic o d'ansietat. En 

definitiva, entenem que l'ansietat tret és un estat d'alerta constant que acompanya a la persona 

independentment de tenir una alta o baixa sensibilitat a l'ansietat, que aquesta darrera és considerada 

com una variable de la personalitat que farà que el subjecte amplifiqui les reaccions ansioses 

depenent del grau de sensibilitat. 

A continuació se seleccionen algunes de les escales per avaluar tant l’ansietat tret com la sensibilitat 

a l’ansietat dues de les quals es posaran en pràctica en una part de l'alumnat del CEIP Molí d'en 

Xema (Manacor). 

Escala per avaluar l’ansietat tret: 

“State- Trait Anxiety Inventory for Children” (STAIC E/R) (annex 1). 

L’escala STAIC està creada a partir de l’escala STAI (pensada pels adults) que pretén mesurar 

l'ansietat en nins i nines de 9 a 15 anys considerant dos aspectes d'aquest factor: per una part 

l'Ansietat com a Estat (A/E) i per l'altra part l'Ansietat com a Tret (“Rasgo”) (A/T). La trobem 

desenvolupada al punt 5.2.1. 

Escales per avaluar la Sensibilitat a l’Ansietat:  

a) Anxiety Sensitivity Index For Children (ASIC) (Annex 2). 

Com ens exposa Fernàndez (2015) a la seva Tesi Doctoral, aquesta escala per mesurar la sensibilitat 

de l'ansietat, fou creada l'any 1998 per Laurent, Schmidt, Catanzoro, Joiner i Kelley, adaptació de 

l'escala ASI per adults. Presenta una bona fiabilitat i una bona validesa. Està composta per 16 ítems 

els quals faciliten la comprensió de la població infantil i juvenil per la qual va dirigida. Cada un dels 
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ítems s'omplen mitjançant una escala Likert amb quatre opcions (0= "Casi nunca es verdad"; 1= 

"Algunas veces es verdad"; 2 = "Muchas veces es verdad"; 3 = "Casi siempre es verdad"), amb un 

rang de 0 a 48. 

Laurent et al. l'any 1998 varen fer el primer estudi amb 48 nins i 47 nines, entre 9 i 15 anys. 

L'objectiu d'aquest fou identificar ítems amb propietats psicomètriques errònies. Es va comprovar 

que uns quants presentaven correlacions prou baixes i immediatament foren retirats de l'escala. 

Després de dos estudis més, els autors arribaren a la conclusió que l'escala es descriu millor en 12 

elements amb un factor d'ordre superior, la Sensibilitat a l'Ansietat, i dos factors primaris: 

Consciència Fisiològica (por general a l'activació fisiològica) i Preocupació mental (por d'una 

catàstrofe mental). 

Cal destacar que Fernàndez (2015) a la seva investigació doctoral, juntament amb Gavino i Godoy, 

adaptaren l'escala ASIC a la població espanyola. Valderrama (2016) exposa que els resultats de 

l'adaptació són semblants a la de la versió original, la qual cosa ens dóna la validesa de poder-la 

aplicar als nostres infants. 

Com exposa Fernández et al. (2017) a les seves investigacions posteriors a la Tesi Doctoral els quals 

posaren en pràctica l'escala ASIC a 1.348 estudiants d'edats compreses entre 10 i 17 anys, arribaren 

a la conclusió que és una escala factible i fiable de "test-retest", prenent menys força si només els 

mateixos infants passen un sol cop l'autoinforme, ja que depenent del subjecte a un moment donat 

podria contestar afirmacions que al segon cop que realitzes l'informa no donaria importància. 

Així com extraiem a Fernàndez (2015) sobre l'avaluació de la Sensibilitat a l'Ansietat en infants i 

adolescents. L'escala ASIC s'ha emprat molt poques vegades, per això dificulta la seva investigació. 

Concretament, l'estudi de Fernández, Gavino, Valderrama, Godoy i Laurent, és l'única investigació 

que fins a l'any 2017 es va realitzar a la població espanyola amb aquesta escala, això dificulta la 

comparació dels resultats amb altres investigacions espanyoles, encara que comparant amb molts 

estudis de la versió anglesa de la mateixa escala, els mateixos autors arriben a la conclusió que és 

fiable, però sense donar constància verificada de què depenent de la puntuació de cada subjecte 

donem per fet que pateix ansietat. Per altra banda, l'escala que més s'ha emprat per avaluar aquesta 

sensibilitat és l'escala CASI, encara que amb moltes alteracions a la versió espanyola, la qual 
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exposem a continuació com a alternativa per posar en pràctica en aquest treball (Fernández et al., 

2017). 

Cal remarcar, com diuen els autors esmentats anteriorment, que les diferències principals de les 

escales CASI i ASIC són el nombre d'elements (18 per a CASI, 12 per a ASIC) i el nombre 

d'opcions de resposta (tres per a CASI, quatre per a ASIC). També Noël i Francis remarquen que 

encara que les dues escales tenen propietats psicomètriques similars, l'escala ASIC té una avantatge 

pràctica de ser més breu (Fernández et al., 2017). 

b) Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI). (Annex 3) 

Amb les diferències que trobem al paràgraf anterior, i per diverses investigacions, s'ha elegit 

aquesta escala per posar en pràctica al CEIP Molí d'en Xema. La trobem desenvolupada i detallada 

al 5.2.2. 

4.2. ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT ENFRONT DE L’ANSIETAT 

En aquest punt ens endinsem dins l'activitat física i l'esport per donar els plantejaments previs com a 

punt de partida d'un factor essencial pel benestar físic i psicològic de les persones. 

Com diu Garita (2006) l'activitat física ha pres molta força els últims anys, ja que ha derivat amb 

efectes en la funció fisiològica i en el benestar mental i psicosocial dels subjectes que la practiquen. 

L'autora fa referència als autors Asci, Kin i Kosar, els quals exposen que en incrementar aquesta 

activitat es millora la condició física i es produeixen canvis fisiològics i psicològics importants. En 

el treball en qüestió evidenciarem aquests canvis psicològics que es presenten als subjectes que 

practiquen activitat física de forma habitual. 

En els apartats anteriors s'ha comprovat els nivells d'ansietat que poden presentar les persones i 

l’evidència d'infants, adolescents i adults que la poden patir, sigui normal o patològica. Per això 

aquest punt serà clau per entendre una activitat física de qualitat que ajudi a prevenir i actuar 

enfront dels problemes psicològics, concretament l'ansietat. 

Com veurem en tota la redacció, l'exercici físic té un efecte beneficiós sobre l'ansietat i la millora de 

l'estat d'ànim, de tal manera els dos conceptes aniran relacionats (Guillamón, 2008). La mateixa 
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autora ens mostra com l'exercici físic i la salut estan molt estudiats i investigats, però en l'àmbit de 

la millora del funcionament de diferents sistemes corporals (el sistema cardiovascular, locomotor, 

metabòlic, endocrí i nerviós). En canvi els efectes de l'activitat física a escala psicològica han estat 

menys estudiats, encara que obtenim prou evidències de què la pràctica d'exercici físic de forma 

regular pot reduir el nivell d'ansietat estat i d'ansietat tret. Així doncs, seguint amb les indicacions 

de Guillamón (2008), es recomanen una seria de pautes perquè l'exercici físic serveixi com a teràpia 

de l'ansietat: practicar activitat física vigorosa regularment, l'exercici físic de tipus aeròbic -ja que 

resulta més beneficiós per reduir l'ansietat-, activitats físiques d'intensitat entre moderada i elevada 

tres cops a la setmana -durant 30-40 minuts-, escollir activitats agradables i que motivin al subjecte. 

A partir d'aquí s'intenta descobrir quin és l'exercici físic, l'activitat física i esport més aconsellables 

pels infants com a actuació i prevenció enfront de l'ansietat, definint la gran part dels conceptes que 

engloba aquest món interactiu i evidenciant els beneficis de l'activitat física de caràcter psicològic, 

mitjançant diverses investigacions que es troben al punt 1.2.2. 

Actualment dins la societat i, sobretot als infants, els costa diferenciar entre exercici físic i esport 

segons experiències prèvies. Així doncs, fem esment a la definició d'activitat física com "tot aquell 

moviment que realitza l'ésser humà que implica el desplaçament dels diversos components 

corporals i el desgast energètic que poden ser realitzats durant la vida diària, com ocupació, 

distracció, exercici i esport" (Garita, 2006 p. 2). Per altra banda l'exercici físic l'entendrem com un 

tipus d'activitat física plantejada i estructurada, en què la persona practica amb l'objectiu de millorar 

algunes de les seves capacitats físiques (força, resistència, velocitat, etc.). Finalment, entenem 

l'esport com una activitat física organitzada en lligues amb competició individual o grupal (Garita, 

2006). 

Referent a les definicions anteriors podem fer una reflexió en quant que l'exercici físic està present 

tant dins l'activitat física com dins l'esport i l'activitat física dins l'esport. Però, referent al concepte 

d'esport cal aprofundir una mica més a partir dels seus orígens. 

Com esmenta Corrales (2010) en base a diferents autors, afirmen que l'origen de l'esport pareix 

iniciar-se en els "schools" i "clubs" inglessos en el segle XIX. Comença amb jocs i passatemps els 

quals tingueren una transformació amb institucions i "clubs" reglats. A partir del naixement del 

concepte fa dos segles, múltiples autors han intentat definir aquest terme. A finals del segle XIX el 
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concepte feia referència a l'aspecte recreatiu i, posteriorment, durant tot el segle XX el concepte 

"esport" ha estat associat a l'aspecte competitiu i d'activitat física realitzada amb esportivitat 

(Blanchard, Chesca i Olivera). 

Algunes definicions que destaquem de l'esport són les del Consell d'Europa en la Carta Europea de 

l’Esport  (Martos,  2002),  senten per  tota  mena d'activitats  físiques  que aporten una participació 

organitzada  amb  la  finalitat  d'expressió  o  de  millora  de  la  condició  física  o  psíquica,  el 

desenvolupament de les relacions socials o la consecució de resultats en competicions de tots els 

nivells. Una altra definició, la del diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (2004), 

la qual indica que és una activitat física transformada com a joc o competició i que la seva pràctica 

deriva d'entrenament i execució de normes (Corrales, 2010).

Fent èmfasis al mateix autor el qual proposa una explicació molt adient en quant que la idea d'esport 

té molts perfils i possibilitats, la qual cosa implica relacionar-lo en una sola categoria. L'esport ha de 

variar depenent del context que ens trobem, per exemple a l'escola. En aquest àmbit l'esport ha de 

tenir unes característiques molt diferents de les de l'esport de competició. L'autor cita a Romero 

(2004) que seguint amb la mateixa línia, destaca l'evolució de l'esport cap a plantejaments més 

oberts i flexibles generant tres vies esportives ben diferenciades: "Esport per a tots" com aquell que 

va lligat a l'activitat física saludable, de recreació, d'oci, de temps lliure, etc. "Esport de rendiment" 

en aquell que està ben institucionalitzat i orientat a la competició. I per últim, l’"Esport espectacle" 

el qual fa referència a l'entreteniment i a la diversió pública. Per tant, en aquesta investigació ens 

recolzarem amb aquell tipus d'esport que s'allunya de la competició i que hem de tenir present com 

a Esport Educatiu.

4.2.1. ESPORT EDUCATIU

L'esport educatiu és aquell esport que com a futurs docents s’ha de tenir present a les nostres aules 

des de l'àmbit de la salut, del terapèutic, del social, del psicològic i, per descomptat, de l'educatiu. 

Com bé diu Antón (2011, p. 73), els decrets de la reforma educativa dels anys 90, entenen l'esport 

"com aquell més comú per entendre l'activitat física en la societat, però que es tracti d'una pràctica 

competitiva,  selectiva i  restringida a una sola especialitat".  Però pel  contrari,  la  mateixa autora 

defensa que l'esport educatiu hauria de ser més obert i inclusiu, sense discriminacions com el sexe, 

nivell  d'habilitat,  etc.  Sent  pioner amb la millora de capacitats  motrius,  intel·lectuals,  afectives,  

d'inserció social o de relació.
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Un altre  autor  molt  reconegut  dins el  camp físic-esportiu és  Francisco Seirul·lo  Vargas el  qual 

aposta per un esport educatiu de qualitat. Afirma que 

A l'hora d'implantar de forma massiva l'activitat física escolar s'ha produït un fenomen de reducció de les 

regles i maneres de l'esport adult per adaptar-les a l'àmbit infantil, sense tenir present que un nin no és el 

resultat  de dividir  matemàticament un adult  entre dos,  sinó que és una persona en si  mateixa,  amb unes 

característiques pròpies a escala biològica, psicològic i físic (Seirul·lo, 1992, p. 3). 

El mateix autor,  cita a Para Le Boulch el qual exposa que un esport és educatiu si  fomenta el 

desenvolupament de les aptituds motrius i psicomotrius a l'alumnat, en relació als aspectes efectius, 

cognitius i socials de la personalitat.

Així doncs amb tot l'exposat anteriorment, entenem que l'esport educatiu perquè sigui útil com a 

forma  d'aprenentatge  l'hem  d'entendre  sempre  des  de  la  perspectiva  formativa,  per  arribar  a 

constituir  una activitat  cultural  real  que permeti  una formació bàsica per  després  arribar  a  una 

formació  contínua  del  moviment,  apartant-se  de  la  competició  i  amb  objectius  educatius  i 

pedagògics a partir de l'esport d'iniciació (Blázquez, citat per Corrales, 2010). D'aquesta manera 

hem de cercar el desenvolupament òptim de l'infant com a ésser en la societat. L'escola és el context 

on s'enforteix la personalitat, on es creen hàbits de vida (tant físics com socials i psicològics) els 

quals s'ha d'educar per aquests. Aquesta "metamorfosis" que comença a la infància es realitza des 

del punt de vista recreatiu i  físic,  el  desenvolupament social i  intel·lectual es manifestarà d'una 

manera més efectiva (Corrales, 2010).

Per concloure aquest punt, l'educatiu de les pràctiques esportives no és ensenyar les tècniques o 

tàctiques,  ni  tan  sols  els  beneficis  físics  i  psíquics,  sinó  que  l'únic  realment  educatiu  són  les 

condicions en què poden realitzar-se aquestes pràctiques on l'infant esportista es comprometrà amb 

les seves capacitats,  de tal  manera que aquesta experiència organitzi  i  configuri el  seu propi jo 

(Seirul·lo, 1992). Com diu Velázquez s’ha d’utilitzar el terme educació esportiva quan l'objectiu 

sigui desenvolupar les capacitats cognitives, motrius, d'equilibri personal, de relació interpersonal i 

d'integració social de les persones, mitjançant diferents activitats i de naturalesa relacionades amb el 

factor esportiu. Amb la finalitat de contribuir que els infants puguin conduir les seves vides amb 

autonomia  i  responsabilitat,  gaudint  i  participant  plenament  de  la  seva  cultura  esportiva, 

col·laborant de forma activa i crítica dins el marc de la societat democràtica i dels valors que ella 

comporta  (Antón,  2011).  Finalment  i  a  mode  de  resum,  en  l'esport  educatiu,  "l'objectiu  no  és 
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l'esport, sinó qui ho practica; no és el moviment, sinó l'escolar que es mou; no és l'esport, sinó 

l'esportista" (Blázquez, citat per Corrales, 2010, p. 30).

4.2.2. BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Des de fa molt de temps, l'ésser humà ha necessitat moure's i interactuar en l'entorn i això ve donat 

per la felicitat i l'excitació que l'exercici físic aporta a les persones. Ja en els 400 anys abans de crist, 

el pare de la medicina, Hipòcrates ens exposava que 

Les diferents parts de l'organisme que compleixen una funció,  per mantenir-se sans,  han de ser utilitzats i 

exercits amb el treball, de manera que es mantinguin ben desenvolupats i envaeixin més lentament; en canvi, si 

no s'utilitzen, es converteixen en malaltissos, el seu desenvolupament no és òptim i envaeixen abans de temps 

(Escalona, 2003, p. 54.).

Actualment, com ens diu el mateix autor, l'exercici físic es troba en la majoria de clíniques, formant 

part del programa terapèutic en tots els nivells d'atenció (promoció, prevenció, curació i 

rehabilitació) donant components de qualitat de vida amb un benestar cap a la cultura, la recreació, 

la seguretat, la salut, l'educació, els valors, entre d'altres. Altres autors, com González et al. (2013) 

amb els seus estudis ens demostren que la pràctica d'activitat física-esportiva es presenta com un 

dels factors pel benestar físic i psicològic de la persona, repercutint de forma directa amb la 

satisfacció amb la vida. Per aquells que ho practiquin habitualment, l'activitat física es convertirà  

en una de les eines per a la millora de la salut i per sentir-se més satisfets amb un mateix. 

Smith, Handley, Eldredge i molts més, afirmen que la pràctica d'una activitat física regular, estable i 

moderada no només millora la salut física, sinó també la salut psicològica de la persona. A més, el 

cos i l'aparença és un factor que influeix molt amb l’autoestima, ja que amb una major freqüència de 

la  pràctica  d'activitats  físiques  obtindrem  més  salut  mental  i  disminuint  el  grau  de  depressió. 

Verificant el grau de positivitat que ens presenta el món del moviment, cal tenir present que els 

infants es poden marcar molts tipus de metes que voldran aconseguir amb la pràctica d'activitat 

física.  Per  això  fem èmfasis  a  Campos  et  al.  i  a  Segar  els  quals  aconsellen  que  els  objectius 

s'enfoquin a estimular el sentiment de benestar i a la reducció d'estrès, allunyant-se de la pèrdua de 

pes, ja que aquesta haurà d'estar pautada i controlada (González et al., 2013).

Aquest  treball,  com  s'ha  comentat  anteriorment,  apostarà  per  una  pràctica  d'activitat  física  de 

qualitat, ja que els infants a vegades necessiten algunes pautes proposades pels professionals, per 
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prevenir perills i possibles conseqüències negatives que pot provocar una activitat física de mala 

qualitat. Per tant, és fonamental el paper del docent i del professional depenent del context, ja que 

com esmenta Garita (2006), la motivació és primordial per acostumar-se a hàbits esportius, però 

hem de fer bon ús d'aquesta fent prendre consciència als aprenents que tota experiència té uns límits 

que s'han de complir. Així doncs, la condició física relacionada amb la salut, la podríem definir com 

aquell estat dinàmic d'energia i vitalitat que ens permetrà seguir amb les rutines habituals, que ens 

ajudarà a evitar malalties hipocinètiques derivades de la falta d'activitat física i a desenvolupar el 

màxim de capacitat de feina intel·lectual, sent creatius i experimentant l'alegria de viure (Berg et al.; 

Tabernero et al.; American Collage of Sports Medicina; citats per Escolana, 2003).

Seguint les indicacions dels autors esmentats anteriorment, hem d'entendre quina és la millor forma 

de proposar programes d'exercicis físics, indicant-se per a la majoria de casos, aquells exercicis que 

tinguin un caràcter dinàmic i aeròbic amb una pràctica setmanal (almenys tres cops per setmana). 

Considerant que aquests exercicis ens aportaran una adaptació orgànica i funcional per augmentar 

l'eficàcia i eficiència de l'aparell cardiorespiratori (Escolana, 2003).

Respectant les informacions exposades prèviament, podem parlar que l'activitat física esportiva és 

recomanable  que  tingui  uns  inicis  en  edats  primerenques,  ja  que  formarem  persones  adultes 

físicament actives les quals seran més optimistes que les persones inactives (Moraes et al. 2009). 

Per altra banda, les persones mitjanament actives i les més actives tenen una elevada autoafirmació 

física i una menor Ansietat Tret com ens demostren les investigacions de Kavussanu i McAuley, 

Biddle i Harter (González, 2013).

A partir de totes aquestes investigacions, comentem de forma empírica que aquest treball s'adreça a 

una  temàtica  prou  interessant  la  qual  ha  verificat  que  les  pràctiques  esportives  esmentades 

anteriorment  disminueixen  l'ansietat  i  altres  trastorns  mentals.  Per  exemple,  Sánchez,  Ureña,  i 

Garcés de los Fayos, l'any 2002, aplicaren un programa d'activitat física gerontològica, capaç de 

generar canvis d'aptituds físiques, demostrant un augment de l'efectivitat positiva i disminució de la 

depressió. Un altre, el de Carvalho i Esperança l'any 2005 els quals verificaren que els infants i 

joves amb necessitats educatives especials que practicaven esport, estaven més felices amb la vida 

que els que no ho practicaven (González, 2013). Així amb molts exemples més, però ara anirem al 

treball específic d'aquesta investigació: la disminució de l’ansietat.

Segons Guerra et.  al.  (2017) l'ansietat i  l'esport estan molt relacionats. Cal tenir en compte dos 

àmbits;  per  una  banda,  la  competició  pot  augmentar  els  nivells  d'ansietat  als  esportistes 
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professionals  i,  per  l'altra,  l'activitat  física  ajuda  a  disminuir  aquests  nivells  en  persones  no 

professionals  i  inclús  en  poblacions  especials.  Per  entrar  en  context,  quan  parlem d'esportistes 

professionals trobem que el grau d'exigència va augmentant i de forma directa o indirecta pot influir 

al resultat final amb conseqüències emocionals. Però, en situacions d'estrès, per exemple durant una 

prova esportiva, l'ansietat produeix adrenalina, una hormona, què si és ben gestionada, pot millorar 

els resultats esportius.

Enfocant  la  comunitat  educativa  com  a  eix  transversal  del  treball,  les  bases  teòriques  aniran 

adreçades a la part de població on l'exercici físic es presentarà com a forma de teràpia, enfront de 

l'ansietat i al benestar emocional. Un exemple el trobem a l'estudi de McMahon et. al., citat per 

Guerra  et.  al.  (2017)  què  comprovaren  a  una  mostra  de  més  d'11.000  adolescents  europeus  i 

d'ambdós sexes,  de deu països diferents,  què la pràctica habitual d'activitat  física corresponia a 

menys ansietat. Per tant, un dels objectius, de la societat i de les institucions públiques, hauria de ser 

fomentar i potenciar la pràctica de l'esport i l'activitat física entre els infants menys actius.

Un altre exemple on es demostren els beneficis de l'activitat física com a teràpia per disminuir 

l'ansietat, en aquest cas en població especial d'obesitat infantil, és l'estudi experimental de Peng et. 

al. (2019), el qual es va dur a terme a la Xina, durant vuit setmanes, amb 120 infants obesos dividits 

en dos grups.  Un grup experimental  de 60 membres  practicava una intervenció grupal  de jocs 

d'arena, de caminada i carrera. Mentre l'altre grup de control de 60 membres participava amb una 

intervenció de caminada i  carrera.  L'objectiu era comparar els  índexs abans de la intervenció i 

després de la intervenció sobre l'índex de massa corporal (IMC), la soledat, l'ansietat social i la 

depressió. Així doncs, trobaren que l'IMC i la soledat dels dos grups són més baixos que abans de la 

intervenció,  de  la  mateixa  manera  els  punts  totals  dels  dos  grups  d'ansietat  social  i  depressió, 

després de la intervenció, disminuïren notablement. Es comprovà que en els dos grups ajudaren a 

disminuir els factors estudiats, però al grup experimental l'augment és molt més significatiu. De tal 

forma que combinant la carrera i la caminada amb la teràpia d'arena grupal aconseguiren uns nivells 

més alts de millora. Per finalitzar, cal entendre que amb la teràpia d'arena es divideixen en grups, 

cada membre elegeix la jugueta que més l’hi agrada i, mitjançant diferents regles i activitats de 

col·locació, experimenten amb els materials i l’arena.

Prenent de referència l'estudi de Mussgay et. al., citat per Guerra et.al (2017), el qual comprovaren 

que els exercicis practicats de forma regular ajuden a disminuir tant la pressió sanguínia com la 

freqüència cardíaca en situacions d'estrès, la qual cosa és una evidència més de control de l'ansietat.
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Durant les pràctiques, com a futur docent, s’ha vist necessari identificar múltiples situacions on 

l'infant interactua amb les emocions. L'ansietat i l'estrès estan presents dins les aules, per això els 

docents han de tenir a l'abast diferents tècniques i estratègies per saber fer front a l'estat emocional 

de l'alumnat. D'aquesta forma, els estudis tractats ens mostren com l'exercici físic de forma regular 

potencia el control i la disminució de l'ansietat així com diferents trastorns emocionals.

4.3. IOGA

La proposta didàctica del treball en qüestió anirà adreçada de la pràctica emocional del Ioga, com a 

factor  eficaç  per  a  la  prevenció  i  teràpia  enfront  de  l'ansietat.  Però  abans,  cal  fer  referència  a 

l'educació emocional la qual tota la societat hauria de conèixer.

Segons Bisquerra i Punset, citat per Fernández i Fernández (2019, p. 381), "la societat en què vivim 

immersos ens ensenya a no deixar-nos arrossegar per les emocions i enfora de controlar-les, acabem 

reprimint-les".  Els  mateixos  autors  ens  diuen  que  aquesta  falta  de  competència  ens  du  a 

l'analfabetisme emocional. Com diu Goleman (Fernández i Fernández, 2019, p. 381) "aquells que 

no poden controlar la seva vida emocional entren dins lluites internes constants que soscaven la 

seva capacitat de treball i els impedeixen pensar amb suficient claredat". Fernández i Fernández 

(2019) fan esment a les manifestacions que poden sorgir a partir d'aquest analfabetisme entre joves 

en edat escolar: "depressió, ansietat, estrès, desordres en el menjar (bulímia, anorèxia), suïcidis, 

violència, delinqüència, drogues, etc." (Bisquerra, citat per Fernández i Fernández, 2019, p. 381). 

Així doncs, la resposta serà l'Educació Emocional, ja que el seu objectiu principal és educar per a la 

vida.  Això  implica  un  major  coneixement  dels  camps  emocionals,  del  desenvolupament  de  la 

consciència emocional, de la capacitat per controlar les emocions, fomentar una actitud positiva 

davant la vida, etc. Goleman remarca que "la infància constitueix una oportunitat fonamental per 

modelar les tendències emocionals que el subjecte mostrarà durant tota la seva vida” (Fernández i 

Fernández, 2019, p. 381).

Aquests  autors  ens  demostren  que  a  les  primeres  edats  serà  crucial  emprendre  una  educació 

emocional per tal de formar futures persones preparades per viure dins la societat. Per això, hem 

d'implantar tècniques efectives que es puguin adaptar a les necessitats de cada alumne, per omplir 

les nostres aules d'infants "emocionalment intel·ligents" (Bisquerra). El mateix autor, aposta per la 

reestructuració cognitiva, la relaxació, l'exercici físic, divertir-se, tenir èxit i ajudar als altres.
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Per aconseguir una bona educació emocional, serà necessari fer èmfasi a la relaxació i a l'exercici 

físic.  Existeixen moltes formes de relaxar-nos. Després d'una acurada recerca, el  que destaquen 

múltiples autors per implantar a les nostres aules, és el Ioga i el Mindfulness. Sent el primer un dels 

punts més importants d’aquest treball. 

4.3.1. IOGA COM A TÈCNICA DE RELAXACIÓ 

El ioga és una pràctica que va néixer a l'Índia ja fa uns 5000 anys. De llavors ençà ha estat la 

filosofia espiritual i formes de vida religioses dels indis. Els seus orígens estan relacionats a 

l'hinduisme i al budisme (Lizana, 2015). 

Segons el llibre "Ioga para niños, técnicas, asanas y rutinas" (2012) defineix el Ioga com aquella 

especialitat psicofísica sorgida a l'Índia, el qual el seu objectiu és l'harmonia interior per així 

enriquir la vida dels participants. Ponce (2000) ens indica que Ioga prové del sànscrit què vol dir 

"unió", aquesta unió enllaça cos i ment, incloent-hi també l'esperit. Una altra definició molt 

interessant és la d'Hernández, citat per Lizana (2015), el qual exposa que s'entén per les tècniques i 

mètodes per aconseguir la unió harmònica de tots els estrats de l'ésser humà (el cos, la ment i 

l'esperit). És un conjunt de tècniques físiques i mentals aplicades al procés integral de l'ésser humà. 

La mateixa autora ens assenyala una altra definició, en aquest cas de Calle. Aquest descriu el ioga 

coma una ciència psicosomàtica, integrada de la ment i el cos. Exposa que aquests estan 

profundament connectats i que molts trastorns orgànics deriven dels conflictes mentals i 

emocionals. En el nostre cas ho podem relacionar amb l'ansietat, ja que aquesta pateix aquests 

conflictes manifestant-se en conseqüències psicològiques. En definitiva, trobem moltes definicions 

d'aquesta tècnica espiritual, però sempre relacionada amb el cos i la ment els quals treballant junts 

s'aconsegueix una satisfacció de vida única i tranquil·la. 

Hem de tenir present que existeixen molts tipus de ioga. Prenent de referència la Tesi Doctoral de 

Lizana (2015), a continuació esmentem, de forma resumida, els que més abunden a occident així 

com les seves característiques: 

• “HATHA Ioga": És la més coneguda i practicada a occident. La seva traducció és: "ioga de la 

força", també anomenat "ioga físic" o "psicofísic". Es caracteritza per l'inici amb el cos mitjançant 
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les seves postures (ásanas) que afavoreixen l'equilibri i la consciència física (Calle, 1999). I, a la 

vegada, la mobilitat, fermesa i força. Comporten postures còmodes i de relaxació. 

• “RAJA Ioga": Aquesta branca, té la finalitat d'arribar a l'estat de "ioga real o Raja ioga", però 

habitualment es coneix com el ioga mental, ja que és un canal que incentiva l'exploració de la 

ment del practicant. Només s'inclouen unes quantes postures les quals són firmes i confortables 

(Hernández, 2006). 

• “KUNDALINI Ioga": Es coneix com la branca de l'energia amb la qual treballen els 

"chakras" (els set centres energètics, situats a l'espina dorsal). Aquesta tècnica utilitza postures 

senzilles i respiració dinàmica, coneguda com a "respiració de foc". Aquestes postures es 

caracteritzen per la destresa i la precisió, cercant la simetria i alineació. Aporten relaxació de 

diferents parts del cos i treball muscular, alineant el cos per desenvolupar resistència, força i 

flexibilitat. 

• “ASHTANGA Ioga": Significa "vuit branques" referides a vuit etapes de la pràctica amb les quals 

es pot aconseguir l'estat de ioga, és a dir, unió entre cos, ment i esperit. Es caracteritza per la 

sincronització de la respiració amb el moviment (Scott, 2000). 

• “Ioga INTEGRAL": És la pràctica combinada de tots els tipus de ioga. Els professionals l'entenen 

com aquella pràctica independent dels tipus de ioga amb la qual arribarà el moment d'integrar-se 

amb totes les altres branques com a conseqüència d'un procés de maduració (Hernández, 2006). 

BENEFICIS 

En qüestions generals, la relaxació és una activitat que totes les persones en algun moment de la 

seva vida necessiten. Una forma d'aconseguir aquests estats de relaxació i pau interior és el ioga. 

Tant pels adults com pels infants els beneficis d'aquesta tècnica són innumerables, sobretot per 

l'estat mental del subjecte. Aquesta investigació es centrarà amb els infants i els beneficis que els hi 

pot aportar, encara que als adults també els proporcionarà els beneficis que mencionem a 

continuació. 
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Trobem un gran llistat d'autors que exposen els beneficis d'aquesta tècnica practicada pels infants. 

Segons Ponce (2000) des de les primeres edats el Ioga ajuda als infants a comprendre el 

funcionament del seu cos. També, segons el llibre "Ioga para niños, técnicas, asanas y 

rutinas" (2012) aquesta tècnica emocional augmenta la capacitat de calmar-se i enfocar-se, cultivant 

l'autoestima i l'autodisciplina en l'alumnat. Gràcies a la pràctica, els infants obtenen una millor 

consciència de les seves emocions. Botero (2007) ens diu que ajuda a calmar el sistema nerviós i a 

combatre estats d'ànim per controlar les emocions. Per altra banda, més enllà de l'educació 

emocional, molts autors indiquen que aquesta tècnica és útil pels músculs, articulacions i òrgans, 

així com potenciar les qualitats físiques (l’equilibri, la força i la flexibilitat) i mentals (la 

concentració i l’atenció), adoptar una bona postura corporal i, molt important, ens dota de tècniques 

de respiració. 

Basant-nos amb el llibre "Ioga para niños" (Calle, 2013). El ioga físic és molt aconsellable pels 

infants, ja que aprendran a estirar-se, a respirar i a relaxar-se. Al mateix temps podem introduir 

algunes tècniques de concentració perquè l'alumnat vagi dominant la seva ment. El mateix autor ens 

orienta que la pràctica del ioga s'hauria d'introduir als 7-8 anys, ja que mestres Indus li han 

assegurat que són les edats adequades. 

Tots els infants, depenent dels seus interessos, cultures, dificultats, entre d'altres, es poden 

beneficiar amb aquesta tècnica. Inclús, com esmenta Calle (2013), l'infant trobarà més beneficis en 

el ioga que l'adult i, si ho treballa de forma correcta quan sigui adult la seguirà practicant amb un 

gran plaer. 

El mateix autor ens enumera una gran quantitat d'aspectes positius que aporta aquesta tècnica. 

Ajuda a combatre trastorns habituals en nins i adolescents, com els relacionats amb l'alimentació, 

les alteracions de l'estètica i del creixement, els traumatismes per a la hiperactivitat pròpia de l'edat, 

les alteracions psíquiques, els trastorns de relaxació amb els pares o els iguals, les pertorbacions 

emocionals varies, els trastorns derivats de l'escolaritat o estrès escolar, i molts altres. 

Com hem esmentat anteriorment i seguint les indicacions de Calle (2013), les tècniques del ioga 

s'estenen per a tot l'organisme i actuen tant al cos com a la ment millorant la interconnexió entre 

ambdós. Això permetrà un augment del rendiment psicosomàtic i enfortirà el caràcter. Els infants 

amb autisme, amb discapacitats intel·lectuals i amb més necessitats, els ajudarà amb l'esmentat 
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anteriorment, a més està demostrat que mostren una major simpatia amb el ioga que amb altres 

tècniques de gimnàstica. També per a l'infant amb altes capacitats aquesta tècnica serà beneficiosa, 

així com als alumnats emocionalment inestables, compulsius, rebels, amb impediment d'insomni o 

pors nocturnes, tics, tartamudeig i altres anomalies com trets característics de l'ansietat. Cal destacar 

les tècniques del control respiratori, que implica aquesta disciplina, les quals són molt factibles per 

aquells infants amb qualsevol mena de disfunció de l'aparell respiratori. I tornant endarrere, també 

s'ha comprovat que la pràctica del ioga millora el rendiment intel·lectual, potencia l'atenció i 

desenvolupa la memòria. Així com enfortir el desenvolupament motor-sensorial, millora l'equilibri i 

la coordinació entre cos i ment. (Calle, 2013). El mateix autor fa èmfasi a un aspecte molt 

important: la pràctica del ioga amb els infants s'ha d'allunyar de qualsevol mena d'adoctrinament, si 

no apostar per un ioga escèptic i sense cap classe de doctrina religiosa, fent entendre als infants que 

aquesta tècnica els aportarà sentir-se millor, estar més contents i lleugers... en definitiva més feliços. 

Per acabar aquest punt, fem referència a diverses investigacions que ens posa a l'abast Lizama 

(2015) a la seva Tesi Doctoral: 

Dusek et al. investigaren l'associació entre el consum d'oxigen i la producció d'òxid nítric en 

l'activitat d'inhalació i exhalació, durant la pràctica de relaxació amb el ioga. Utilitzant un grup 

experimental el qual durant 8 setmanes entrenaven la relaxació, i un altre grup control que no va 

realitzar aquest entrenament. Els resultats indicaren una reducció del consum d'oxigen i un augment 

en les concentracions d'òxid nítric com a resposta a la relaxació (RR) en el grup experimental. En 

canvi, al grup control no es produí aquesta reacció. 

Tang et al. demostraren que persones que varen estar participant en un programa de relaxació de 

cinc dies, presentaren menys ansietat, estrès, depressió, fatiga i, major estat anímic que el grup 

control que no va estar sotmès a aquest programa. 

En el nostre país, Espanya, s'han realitzat diferents estudis que mostren dins l'àmbit educatiu que la 

meditació té efectes en el desenvolupament d'habilitats cognitives i psicosocials, millorant les 

habilitats socials, i en aquells subjectes que els hi costa expressar les seves emocions es veu un 

increment de les seves expressions emocionals (Franco et al., 2011). 
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En definitiva, una tècnica com el ioga la qual des de fa molts segles és pràctica i que actualment 

està més que investigada i posada en pràctica en la nostra societat, ajuda a totes les persones, 

independentment de l'edat i el sexe, posant en qüestió de si s'haurien d'introduir tècniques 

específiques d'aquesta disciplina dins els currículums educatius. 
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5. ESTUDI DE CAMP 

Fins ara, s'ha intentat relacionar l'activitat física-esportiva amb el ioga com a teràpia i prevenció de 

l'ansietat, així com molts altres aspectes emocionals. S'han revisat estudis de diferents autors que 

aporten una evidència de què l'ansietat la pateixen molts infants i adolescents. Concretament el 9% 

dels infants i entre el 13 i el 17% dels joves. Altres referències indiquen que entre el 10 i el 20% 

dels escolars estan afectats per problemes relacionats amb l'ansietat. (Berstein i Borchardt; Kashani 

i Orvaschel; Barret; citats per Gladys, 2001). Per això, en aquest treball es realitza un estudi per 

esbrinar els nivells d'ansietat aproximats al CEIP Molí d'en Xema, concretament a les tres línies de 

sisè, emprant les escales esmentades en el punt 4.1.2 (STAIC-R I CASI). 

Hem de ser conscients que els docents s’han de formar constantment. A la Universitat s'exposa un 

gran ventall d'àrees, temàtiques, conceptes i metodologies, però que no abasta tota una vida 

professional. Per això es reivindica que sigui necessari formar-se i conèixer totes les possibilitats 

que poden sorgir dins la comunitat educativa. En aquest cas, es dóna a conèixer els nivells d'ansietat 

que poden sorgir als individus dels centres escolars. Després d'una acurada recerca donem pas a una 

intervenció merament personal on l'objectiu és proporcionar estratègies, eines i procediments 

perquè els professionals de la comunitat educativa tinguin al seu abast, per fer front a l'ansietat. 

5.1. CONTEXTUALITZACIÓ

5.1.1. CEIP MOLÍ D’EN XEMA

El CEIP Molí d’en Xema està situat a la perifèria de Manacor, molt a prop de l’avinguda Ferrocarril 

i a la vegada amb contacte directe amb el camp. De fet, el nom del centre té el seu origen en el molí 

fariner que hi ha el camp de la part posterior del centre. L’edifici està al costat del parc del Molí 

d’en Beió (Escola de Mallorquí) i del centre concertat La Salle de Manacor. 

Un aspecte a destacar d’aquest centre és la seva recent creació. Va ser creat el curs 2009/2010 dins 

unes aules prefabricades amb 4 grups (dos d’infantil i dos de primària). El centre va canviar 

d’ubicació en el curs 2011/2012 cap a un edifici de pedra. Cada any van augmentant el nombre 

d’alumnes i això fa que hi hagi una necessitat d’espais: pati més gran, aules més espaioses o nous 

ambients.  
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El centre s’ha creat com a espai públic d’educació infantil i primària. Actualment tots els cursos són 

de tres línies llevat de segon de primària que en té quatre. Consta de diverses característiques 

culturals, predominant la pròpia del territori, però també amb una important representació 

d'alumnes d'origen magrebí, d'origen sud-americà i finalment, d'ètnia gitana. 

El nivell sociocultural mitjà de les famílies és el que predomina, encara que també hi ha casos de 

nivell sociocultural baix. És un centre on les famílies tenen un paper important i on s'intenta 

incorporar-les en el procés d'aprenentatge dels seus fills. A més, l’escola disposa d'un bloc i d'una 

aplicació mòbil que permet tenir en tot moment contacte amb les famílies. 

5.1.2. PARTICIPANTS

En aquest estudi se seleccionen els tres cursos de sisè del CEIP Molí d'en Xema (6è A, 6è B i 6è C). 

La majoria d'aquest alumnat tenen edats compreses entre 11 i 12 anys, la qual cosa evidenciarà més 

els resultats que no pas edats inferiors, ja que en els estudis anteriors s'ha comprovat que a finals de 

la infància i durant l'adolescència existeix un gran percentatge de nins i nines amb ansietat. Com diu 

Valderrama (2016) en la preadolescència (11-13 anys) es troba una gran quantitat de pors de tipus 

escolar, social, polític, econòmic i d'autoimatge. Un altre estudi com el de Fernández (2001) el qual 

exposa que l'aparició de diferents trastorns d'ansietat poden arribar a presentar-se fins al 18% en 

nins i nines entre 3 i 14 anys, ens dóna peu a què en un futur, l'estudi que es planteja a continuació, 

es  pot  dur  a  terme  a  tots  els  cursos  escolars,  però  tenint  present  la  selecció  de  les  escales  i 

autoinformes adequats per a cada grup d'edat.

A continuació exposem el nombre de nins i nines de cada grup de sisè, que realitzaran les escales 

pertinents:

Grup Nombre de nins Nombre de nines Nombre de nins i nines Suma total

Sisè A 13 13 27

78Sisè B 13 11 24

Sisè C 15 12 27

!34



5.2. INSTRUMENTS

Per tal de realitzar un estudi de camp de qualitat, és necessari una recerca exhaustiva per elegir les 

escales i instruments adequats per posar en pràctica a edats compreses entre 11 i 12 anys, encara 

que les següents escales poden abastar la franja d'edat de tot educació primària,  sempre i  quan 

trobem evidències pràctiques realitzades.

A continuació revelem els instruments que és duran a terme pel cas pràctic el qual estirà compost 

per  l'escala  STAIC  R  i  l'escala  CASI.  S'aprofitaran  els  recursos  del  centre  elegit,  com  els 

"chromebooks" i el "google drive" personalitzat per l'escola, per passar les escales de forma digital, 

ja  sigui per fomentar els  recursos tecnològics com per agilitzar el  procés de construcció de tal 

investigació.

5.2.1. ESCALA PER AVALUAR L’ANSIETAT TRET

“State- Trait Anxiety Inventory for Children” (STAIC E/R) (annex 1).

Com diu el Manual del qüestionari d'ansietat "Estado-Rasgo" (STAI) creat per Spielberger et al. 

citat per Gualberto et al. (2015), destaca com a un dels primers instruments validats a Espanya i 

com un dels més utilitzats per investigadors i per diversos professionals de la salut mental. Al nostre 

país la primera edició fou creada pel Departament de I+D de TEA l'any 1982. 

A partir de l'escala STAI inicialment per adults i les diverses actualitzacions fins a l'actualitat, 

trobem l'escala STAIC que pretén mesurar l'ansietat en nins i nines de 9 a 15 anys considerant dos 

aspectes d'aquest factor: per una part l'Ansietat com a Estat (A/E) i per l'altra part l'Ansietat com a 

Tret (“Rasgo”) (A/R). Consta de dues escales independents d'autoavaluació, l'escala A/E composta 

per 20 ítems els quals 10 són positius cap a l'ansietat i la resta expressen sentiments negatius. Inclou 

tres alternatives d'elecció: 'Nada', 'Algo' i 'Mucho' que els subjectes han de respondre baix la 

instrucció: "cómo se siente ahora". S'identifica en una estimació de l'ansietat temporal relacionada 

amb situacions problemàtiques dins l'àmbit escolar, familiar o social. Per altra banda, l'escala A/R 

també consta de 20 ítems, però tots ells positius enfront a l'ansietat, amb les alternatives: 'Casi 

nunca', 'Algunas veces', 'Muchas veces' i "Casi siempre". Els infants han d'escollir la seva resposta 

tenint present la instrucció: "Cómo se siente en General" (Fernàndez, 2015). 
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El mateix autor ens indica que és una escala amb fiabilitat significativa mitjançant procediments 

pars-imparells de 0,83 i 0,86 per nins i nines respectivament. 

Com que al treball s'enfoca amb l'Ansietat Tret i no pas amb l'Ansietat Estat, les quals Spielberger i 

diferents autors les diferencien, s’aplicarà a l'estudi de camp tan sols la subescala Ansietat Tret 

(STAIC-R). 

L'escala STAIC, com ens diu Burgos i Gutiérrez (2013) ha estat validada per diferents estudis de la 

població infantil i juvenil. Per exemple, a l'estudi "Reliability and Validity of the Greek Version of 

te STAIC" va ser realitzat amb una mostra de 975 infants grecs d'entre 9 i 12 anys. Els resultats de 

la subescala ansietat tret va obtenir una confiança de 0,81 en nins i 0,78 en nines (Psychountaki et 

al.). Un altre estudi exposat a Cuba amb una mostra de 571 estudiants de la mà de Lorenzo et al. els 

quals a través de "test-retest" trobaren una fiabilitat del factor ansietat tret de 0,59 en nins i de 0,68 

en nines. Un altre als Estats Units amb una mostra de 675 adolescents d'entre 12 i 18 anys (Kirisci i 

Clark). Els resultats per a la subescala Ansietat Tret va tenir una confiança de 0.88. Així com altres 

estudies investigats, arribem a la conclusió que és un autoinforme molt adequat per posar en 

pràctica a les aules, per després comparar la fiabilitat i els resultats en diferents estudis. 

Pel que fa als ítems d'avaluació, el màxim de punts de l'escala són 60. Doncs, si el subjecte obté 

menys de 29 punts tindrà nivells baixos d'ansietat tret. Si el subjecte obté entre 29 i 41 punts tindrà 

nivells mitjans d'ansietat tret. I si el subjecte obté més de 41 punts, tindrà nivells alts d'ansietat tret. 

5.2.2. ESCALA PER AVALUAR LA SENSIBILITAT A L’ANSIETAT

“Childhood Anxiety Sensitivity Index” (CASI) (annex 3). 

Aquesta escala és una versió desenvolupada per Silverman et al. l'any 1991 a partir de l'ASI per 

adults, que avalua la Sensibilitat a l'Ansietat en la infantesa (CASI). Aquesta escala consta de 16 

ítems adaptats a la comprensió dels infants i adolescents que serveixen per avaluar les pors a partir 

de diferents símptomes de l'ansietat. S'utilitza una escala Likert (1= "Nunca"; 2= "A veces"; 3= "A 

menudo"; 4= "Siempre"), oscil·lant el rang de puntuació entre 16-64 (puntuació calculada 

mitjançant la suma de tots els elements). A partir de la Sensibilitat a l'Ansietat, l'escala ens indica els 
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següents factors: Preocupacions físiques, Preocupacions sobre incapacitat mental i Preocupacions 

socials. (Fernández, 2015). 

El mateix autor explica que la versió espanyola de la CASI es dugué a terme l'any 1997 de la mà de 

Sandín i Chorot, els quals exposen una adaptació de 18 ítems que han de valorar mitjançant una 

escala Likert de 3 punts fins al grau que s'ajusta millor a les sensacions personals de cada infant (1= 

"Nada", 2= "Un poco", 3= “Mucho"), fent referència als mateixos factors esmentats anteriorment. 

Els resultats de diferents investigacions i treballs empírics de Sandín abasten la possibilitat de 

considerar una puntuació global de la Sensibilitat a l'Ansietat en els nins i nines, encara que seria 

més factible avaluar en dues subescales (Fernández, 2015). A l'estudi de camp d'aquesta 

investigació es calcularà la puntuació global de l'escala CASI. 

Podem concloure, que és un test molt correcte per a subjectes amb edats compreses entre 6 i 12 

anys. De cara a la puntuació només pot donar entre 18 i 54 punts. En avaluar els resultats de CASI 

d'individus sans en diferents països evidenciem que en dos estudis dels Estats Units, al 2000, 

trobem una mitjana de 31,3 i 33,71-32,73 (Lambert; Chorpita i Daleiden). Un altre estudi posat en 

pràctica a Holanda l'any 2002 va aportar una puntuació mitjana de 27,2 (Widenfelt et al.). A l'estudi 

CASI-TV a Turquia l'any 2015, la puntuació mitjana era de 32,56 que és similar als informes 

anteriors, encara que hem de pensar que la darrera és menys fiable, ja que només es posà en pràctica 

a una ciutat (Yilmaz i Zinnur, 2015). En síntesi i tenint en compte que la puntuació només pot donar 

entre 18 i 54, amb aquesta informació podem extreure que una persona que realitza el test sirà sana 

si la seva puntuació no supera l’oxilacio de 32-34 punts. D'aquesta forma, amb les investigacions 

que trobem anteriorment posem de manifest que la posada en pràctica d'aquest text al CEIP Molí 

d'en Xema tindrà en compte un nivell d'ansietat si l'infant supera aquesta puntuació i, que aquest 

autoinforma és més fiable amb el model "test-retest" com exposen Silverman et al. 

5.2.3. FORMULARI DE “Google”

Els formularis web són una gran eina innovadora que permet a l'usuari introduir diferents dades que 

seran  enviades  a  un  servidor  per  a  ser  processades.  Existeixen  diversos  formularis  web  que 

qualsevol pot tenir a l'abast.

!37



S'ha escollit l'eina de "google" que ofereix la creació de formularis. Aquesta eina permet planificar 

esdeveniments, enviar enquestes, fer preguntes a l'alumnat o recollir altres tipus d'informacions de 

manera fàcil i eficient. Permet diversos tipus de respostes que podem elegir, depenent de la intenció 

i destinataris que volem arribar. En definitiva, és una eina molt interessant per part de la docència, ja 

que entre altres coses, permet realitzar activitats i controls per avaluar els coneixements dels infants.

En aquest cas, es farà servir els formularis de "google" per a la realització de les escales STAIC-R i 

CASI, per avaluar l'ansietat tret i la sensibilitat a l'ansietat, als grups de sisè de primària del CEIP 

Molí d'en Xema, mitjançant els contes de "google drive" (que tenen ja fets) de cada participant.

Les escales esmentades oficials, adaptades al nostre país, les trobem amb llengua castellana. Per tal 

de seguir amb la línia del centre s'han adaptat les escales en català, ja que és la llengua vehicular del 

centre.

Cal tenir present que a l'afirmació 9 de l'escala STAIC-R ("Me preocupan las ocas del colegio"), 

està pensada per veure el nivell de temors que els infants poden patir pels animals domèstics. En el 

cas del centre escollit no hi ha ànecs, però sí que a l'hort escolar hi ha un galliner amb gallines, per 

això s'ha canviat l'afirmació 9 per "Em preocupen les gallines del col·legi". A continuació exposem 

els dos formularis de "google" extrets de les escales STAIC-R i CASI.

 
• Qüestionari 1 (annex 4): Qüestionari de l’escala STAIC-R extret de Lorenzo et al. (2003) 

traspassat com a formulari de “google”, amb llengua catalana i per avaluar l’ansietat tret. 

• Qüestionari 2 (annex 5): Qüestionari de l’escala CASI extret de Fernández (2015) traspassat com 

a formulari de “google”, amb llengua catalana i per avaluar la sensibilitat a l’ansietat. 
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5.3. PROCEDIMENT

Gràcies a les pràctiques del quart curs del grau d'educació primària al CEIP Molí d'en Xema he 

pogut conèixer un centre innovador sense llibres de text, el qual es realitzen treballs per projectes, 

ambients i grups interactius. Actualment també estic cursant al mateix centre les pràctiques de la 

menció de suport educatiu. Durant aquest procés he experimentat que uns quants alumnes presenten 

símptomes d'ansietat, això em va motivar més a l'hora de passar les escales i a crear les propostes 

didàctiques, ja que ajudaria dins aquest àmbit, tant a l'equip directiu com als docents.

Després de decidir la temàtica del treball i les idees a desenvolupar, vaig demanar a l'equip directiu 

del centre si seria possible passar dues escales (STAIC-R I CASI) per avaluar l'ansietat als tres 

cursos de sisè de primària. De seguida em donaren el vistiplau sense impediments, sempre que les 

tutores de les respectives classes estiguessin d'acord.

El següent pas va ser reunir-me amb les tres tutores (de 6è A, 6è B i 6è C). Totes em donaren suport 

i facilitats per poder dur a terme el procés, fins i tot dues d'elles em demanaren que els hi passes els 

resultats finals per tenir consciència de quins alumnes podrien patir trets d'ansietat per poder fer-hi 

front i, si fes falta, comunicar a les famílies.

Com que vaig decidir passar les escales amb llengua catalana i a través del formulari de "google", 

les tutores em recomanaren que parlés amb l'encarregat de les TIC del centre. Aquest em va facilitar 

el  lliurament dels formularis a la carpeta compartida dels tres cursos de sisè al  "google drive". 

D'aquesta forma simultàniament tots els alumnes tindrien al seu compte de correu els formularis per 

poder respondre.

A partir d'aquí, amb el permís de la meva tutora d'aula de suport educatiu, concretàrem un dia i una 

hora per passar els formularis a cada grup de sisè, on jo estaria present i encarregat a l'hora de la 

posada en pràctica:

• 6è B: 10/05/2019 de 9:50 h a 10:20 h.

• 6è A: 10/05/2019 de 12:00 h a 12:30 h.

• 6è C: 13/05/2019 de 12:00 h a 12:30 h.
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PROCEDIMENT DINS L’AULA

Als tres grups de sisè es dugueren a terme les mateixes passes per contestar els formularis, amb 

l'ajuda de la tutora corresponent: 

• Es presenta la tasca a realitzar dient que és una tasca personal i individual, i que la realitzin 

concentrats i de manera autònoma. 

• Cada membre de la classe agafa l'ordinador "chromebook" que té assignat i inicia la sessió amb el 

seu correu de l'escola. 

• Inicien la sessió al "google drive" i entren a la carpeta "grups de sisè", a continuació seleccionen 

la carpeta "formularis de google". 

• Primer obren el formulari amb títol "Qüestionari 1" i el contesten, quan hagin acabat obren el 

formulari amb títol "Qüestionari 2" i el contesten. 

• A mesura que va acabant cada infant al seu ritme, tanquen la sessió i tornen l'ordinador al seu lloc 

corresponent. 

Cal dir que l'estudi de camp amb les idees i investigacions prèvies estava pensat per passar les 

escales d'ansietat abans de realitzar activitat física al dia del procediment, recollir les dades de cada 

participant i enregistrar-les. Després de dues setmanes els mateixos participants tornarien a 

contestar les mateixes escales una hora després d'haver realitzat activitat física i/o tècniques de 

relaxació per relacionar i analitzar les dades que donaria cada membre abans de la intervenció i 

després de la intervenció. A més, d'aquesta forma prendria força l'evidència dels resultats mitjançant 

el test-retest. 

A causa de la falta de temps i a l'objectiu general del treball en qüestió, s'han passat les escales un 

cop a cada participant, abans d'una intervenció d'activitat física i/o de relaxació. D'aquesta forma 

plantegem l'estudi de camp com a un treball obert, per a un futur continuar investigant i posant en 

pràctica diferents mètodes i combinacions de les escales STAIC-R i CASI. 

5.4. RESULTATS

En aquest apartat s'analitzaran i es compararan els resultats de l'estudi de camp realitzat als cursos 

de sisè de primària del CEIP Molí d'en Xema, mitjançant les escales STAIC-R (per avaluar l'ansietat 

tret) i CASI (per avaluar la sensibilitat a l'ansietat), les quals s'han posat en pràctica simultàniament 
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per a cada subjecte. Els resultats dels qüestionaris dels tres grups junts, es troben a l'annex 6. A 

partir d'ara, anomenem infants destacats amb les respectives puntuacions i, per tal de no manifestar 

els seus noms, s'introduirà a cada participant amb l'inicial del seu nom. El cas de repetir-se les 

inicials es posaran la del nom i del primer llinatge. 

S'han enquestat a 75 alumnes dels grups 6è A, 6è B i 6è C, tot i que amb el buidatge s'ha descobert 

que un membre únicament ha contestat  el  qüestionari  STAIC-R, la qual cosa s'han obtingut 75 

respostes d'aquest qüestionari i 74 respostes del CASI. D'altra banda, el nombre d'alumnat previst 

per enquestar s'ha vist disminuït, ja que a la classe de sisè A faltava una alumna la setmana de fer les 

proves,  així  com a la classe de sisè B va passar el  mateix amb dos membres,  d'aquesta forma 

obtenim 75 membres enquestats dels 78 esperats.

Abans de començar amb el desenvolupament dels resultats, cal esmentar la hipòtesi que es tenia 

present abans de la intervenció. Es tenia clar que es passaven els formularis a un alumnat madur i a 

la fase final del període d'educació primària, a uns infants procedents de la cultura mallorquina la 

major part, encara que amb percentatges d'altres cultures i amb un nivell sociocultural baix/mitjà. 

Per aquests factors i per l'experiència en el centre, es tenia clar que almenys 2 membres es veurien 

afectats per nivells mitjans-alts d'ansietat.

Llavors, exposem els resultats obtinguts de l'alumnat de sisè de tots els grups escollint aspectes 

específics de cada classe. Alhora, es començarà parlant de cada escala en particular per després 

arribar a una relació i una conclusió del conjunt.

Els resultats per a l'escala STAIC-R (formulari del qüestionari 1) de tots els grups han resultat, de 

forma general, amb nivells d'ansietat tret (a partir d'ara A/T) baixos, amb una mitjana de puntuació 

de 18,23. Aquestes dades ens manifesten que l'estat general d'A/T dels membres de sisè de primària 

és baix, ja que els nivells mitjans d'A/T, estipulats pels creadors de l'escala, es disparen a partir dels 

29 punts. Només un 6,67% dels infants es mostren amb un nivell mitjà, i un 1,33% amb nivell alt 

d'A/T.

Pel que fa a la classe de sisè A, trobem una mitjana de 17,42 punts; a la classe de sisè B una mitjana 

de 19,86; i a sisè C de 17,67 punts. Els resultats ens indiquen que l'estat més elevat d’A/T correspon 

a sisè B. Si analitzem els individus en particular, esbrinem que a la classe de 6è A, l'alumne R. 

presenta un nivell mitjà d'A/T amb 34 punts. A 6è B, l'alumne J. presenta un nivell mitjà d'A/T de 
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30 punts, l'alumna A. un nivell mitjà de 34 punts i l'alumna C. un nivell alt d'A/T de 44 punts. A la 

classe de 6è C, l'alumna M. presenta un nivell mitjà d'A/T de 37 punts i l'alumna A. R. un nivell 

mitjà, quasi alt de 40 punts. Amb les dades anteriors, cal fer una especial referència a les alumnes A. 

R. (40 punts) i C. (44 punts), ja que amb aquestes indicacions podem començar a plantejar que 

poden patir un grau d'A/T. A més, s'ha donat el cas que els nivells alts vénen donats pel sexe femení, 

la qual cosa ens donarà la possibilitat de remarcar que aquest sexe té més possibilitats de patir A/T. 

A continuació podem corroborar l'anàlisi amb els gràfics individuals de cada grup-classe, pel que fa 

a l'escala STAIC-R per avaluar l'A/T: 
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Continuem amb els resultats de l'escala CASI (formulari del qüestionari 2), la qual avalua la 

sensibilitat a l'ansietat (a partir d'ara S/A). Pel que fa als resultats generals de tots els grups i basant-

se amb els estudis investigats de la dita escala, es dedueix que els nivells de S/A són sans, ja que la 

mitjana de tots els enquestats és de 30,64 punts. Només un 4,05 % de l'alumnat presenta nivells 

mitjans de S/A (entre 38 i 43 punts) i un 4,05 % nivells alts de S/A (entre 44 i 54 punts). Amb les 

següents afirmacions arribem a la conclusió que, de forma general, els nivells de S/A són adequats, 

encara que s'han d'analitzar els percentatges dels nivells mitjans i alts de S/A. 

Pel que fa a les aules en particular, trobem que l'alumnat de 6è A presenta una mitjana de S/A de 

29,52, l'alumnat de 6è B una mitjana de 31 punts i l'alumnat de 6è C una mitjana de 31,38 punts. 

Per tant, el grup que indica un grau superior de S/A és la classe de 6è C. Si analitzem els individus, 

trobem que a la classe de 6è A no destaca cap infant amb nivells de S/A mitjans i alts, sent 35 punts 

el màxim grau de la classe. En canvi, a 6è B trobem connotacions diferents: l'alumna A. presenta un 

nivell mitjà de S/A de 38 punts, un membre anònim (de sexe femení) i l'alumne J. presenten un 

nivell mitjà amb 42 punts i, l'alumna C. presenta nivells alts de S/A amb 47 punts. A la classe de 6è 

C. no evidenciem cap membre amb nivells mitjans de S/A, però sí que l'alumna A. R. presenta un 

nivell mitjà-alt de S/A amb 44 punts i l'alumna M. un nivell alt amb 46 punts. Amb els resultats 

establerts, cal fer especial menció a l'alumna A. R. (amb 44 punts), a l'alumna M. (amb 46 punts) i a 

l'alumna C. (amb 47 punts) les quals presenten nivells alts de S/A, això significa que poden patir un 

possible grau d'ansietat. A més, com els resultats elevats de l'A/T, es trobem que els membres que 
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pateixen nivells alts de S/A són del sexe femení. A continuació podem corroborar l'anàlisi amb els 

gràfics individuals de cada grup-classe, pel que fa a l'escala CASI per avaluar la S/A: 
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Comptat i debatut, arribem a unes conclusions generals de les dues escales, així com algunes 

relacions importants entre les respostes d'alguns membres: 

• L'alumnat del grup de sisè A presenta nivells inferiors, tant de A/T com de S/A, que els altres 

grups. 

• L'alumnat de la classe de sisè B presenta els nivells més alts, tant de A/T com de S/A, que els 

respectius grups, encara que sisè C té la mitjana una mica més alta de S/A. 

• L'alumnat de la classe de sisè C presenta nivells intermedis, tant de A/T com de S/A, d'entre els 

dos grups, encara que obté la mitjana més elevada pel que fa a la S/A. 

• S'han evidenciat relacions molt rellevants entre les dues escales, ja que l'alumna C. (de 6è B) a 

l'escala STAIC-R presenta un nivell alt de A/T amb 44 punts i a l'escala CASI un nivell alt de S/A 

amb 47 punts. L'alumna A. R. a l'escala STAIC-R presenta una puntuació de A/T de 40 punts i a 

l'escala CASI presenta nivells alts de S/A de 44 punts. Aquestes relacions ens fan reflexionar 

sobre la verificació de l'estudi, ja que un individu amb ansietat, en algun moment, presenta nivells 

alts tant de A/T com de S/A. 

• Cal destacar que la majoria de l'alumnat que presenta nivells mitjans d'A/T i S/A es correlacionen 

els resultats amb les escales STAIC-R i CASI. També és important remarcar, que l'alumne M. 

presenta un nivell alt de S/A amb 46 punts, en canvi la seva puntuació d'A/T correspon a un nivell 

mitjà amb 37 punts. 

• Tant els nivells mitjans com els nivells alts (d'A/T i S/A) corresponen a un percentatge molt gran 

del sexe femení, concretament 71, 43 %. 

En definitiva, els resultats d'aquest estudi de camp ens evidencien una gran fiabilitat, ja que 

corresponen a les conclusions de la majoria d'estudis investigats. 
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6. PROPOSTA DIDÀCTICA 

Per tal de sintetitzar i enfocar aquest treball en el marc pràctic, s'introdueix una sèrie de propostes 

didàctiques relacionades amb el ioga, distribuïdes en programes en activitats individuals, en 

parelles, en grup, en jocs i tècniques de respiració. Aquestes s'han vist necessàries i aconsellades per 

a implantar a les aules, ja que a les investigacions i experiències trobem evidències de què trobem 

infants amb ansietat. Per tant, una manera per a la prevenció i control de l'ansietat és la introducció 

del ioga, com a tècnica de relaxació i d'activitat física dins l'àrea d'educació física, però amb 

l'objectiu de treballar-la de forma transversal per a totes les àrees. Aquesta proposta pretén 

conscienciar els professionals de l'educació i donar a conèixer diferents recursos per introduir 

aquesta disciplina tan demandada en el temps d'oci, per traslladar-la a l'aula durant el procés 

d'ensenyament-aprenentatge. 

Com s'ha especificat, el ioga actua de forma directa enfront de l'ansietat, però en aquest cas 

parlarem des de la perspectiva de la inclusió, ja que els beneficis d'aquesta disciplina, així com s'ha 

exposat al punt 4.3.1 del treball, abasten molts aspectes del nostre cos, ja siguin físics com 

psicològics, de tal forma que tots els infants es veuran beneficiats satisfent les necessitats i ritmes de 

treball de cada individu en particular. 

En síntesi, els recursos següents estan pensats per a tota l'etapa d'educació primària, a partir dels sis 

anys, amb la possibilitat de traslladar-los a qualsevol àmbit esportiu i educatiu. Les activitats 

abasten un temps de durada d'entre 10 i 20 minuts, per tal de construir un desenvolupament educatiu 

relaxat i òptim tant per a l'alumnat com pels docents, sense perdre de vista les àrees i metodologies 

de cada centre educatiu. 

6.1. OBJECTIUS 

En aquest apartat s'especifiquen els objectius de la proposta didàctica dividits en dues parts. Per una 

part els objectius curriculars, extrets del Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s'estableix el 

currículum de l'educació primària a les Illes Balears, dins l'annex d'Educació física. Per altra part, 

s'exposen els objectius específics del ioga que es pretenen assolir. 
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6.1.1. OBJECTIUS CURRICULARS 

• Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud 

reflexiva i crítica. 

• Resoldre problemes motors senzills amb oposició i sense, aplicant principis i regles per resoldre 

les situacions motrius, actuant de forma individual, coordinada i cooperativa, duent a terme les 

diferents funcions implícites en jocs i activitats. 

• Utilitzar els recursos expressius del cos i el moviment per comunicar sensacions, emocions i 

idees. 

• Millorar el nivell de les capacitats físiques, regulant la intensitat i la durada de l’esforç i tenint en 

compte les possibilitats pròpies, així com, la seva relació amb la salut. 

• Demostrar un comportament personal i social responsable, respectant-se un mateix i als altres en 

les activitats físiques i els jocs, acceptant les normes establertes i actuant amb interès, iniciativa 

individual i treball en equip. 

6.1.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL IOGA 

• Iniciar a la pràctica del ioga. 

• Fomentar el ioga com a alternativa eficaç per a la millora del benestar físic i psicològic. 

• Facilitar la concentració en l'estudi. 

• Disminuir els nivells d'agressivitat. 

• Eliminar l'estrès, l'ansietat i les tensions. 

• Aprendre a respirar, a estirar-se i a relaxar-se. 

• Fomentar la cooperació i el treball entre iguals. 

• Potenciar l'equilibri, la força i la flexibilitat. 

*Observació: A l’annex 7 trobem els objectius específics per a cada activitat. 

6.2. CONTINGUTS 

A continuació, s’esmenten els continguts de la proposta didàctica extrets del Decret 32/2014 de 18 

de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, dins l’annex 

d’Educació física. 
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• Descobriment i coneixement dels principals elements orgànics i funcionals relacionats amb el 

moviment. 

• Realització de tasques de coordinació dinàmica general i segmentària. 

• Consciència i control del cos amb relació a la tensió, la relaxació i la respiració. Consciència i 

control de les fases, els tipus i els ritmes respiratoris. 

• Adequació de la postura a les diferents situacions motrius. 

• Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri estàtic i dinàmic, modificant els punts de 

suport i la posició del centre de gravetat. 

• Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres, i augment de la confiança en 

les pròpies possibilitats. Autonomia i autoestima. 

• Augment del control motor i domini corporal. 

• La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans, posturals, de relaxació i d’exercicis saludables. 

• Reconeixement dels efectes beneficiosos de l’activitat física en la salut i el benestar. 

• Utilització de la respiració i la relaxació per millorar la consciència corporal, la concentració i el 

control motor. 

• Millora de les capacitats físiques orientades a la salut. 

6.3. PAUTES I MATERIALS ACONSELLATS 

En aquest punt s'introdueixen els consells i materials necessaris perquè la pràctica del ioga sigui 

eficient i agradable, d'acord amb les indicacions de Guber & Kalish (2017) en el llibre "Juegos 

ioga". 

• Realitzar la pràctica a un sòl net; l'ideal és una moqueta o un sòl de fusta amb una estoreta. Hi ha 

d'haver espai suficient per estirar-se, moure's, jugar i relaxar-se. 

• Dur roba còmoda. 

• És preferible que la pràctica es dugui a terme amb l'estómac buit, aproximadament una hora 

després d'haver menjat. 

• Crear un espai que resulti agradable, disminuir la lluminositat, posar música adequada, tenir a 

l'indret objectes o imatges especials, i procurar tancar les portes per tal d'evitar renous. 

• Observar atentament les postures i indicacions que proposa el guia i, si és el cas, observar les 

il·lustracions. S'ha de procurar que les postures es realitzin correctament. 
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• Realitzar les postures amb els dos costats del cos. 

• El ioga ha de resultar agradable, per això no s'ha de forçar molt el cos (si es noten dolors o 

resistència cal aturar-se). Recordar que el propòsit d'aquesta disciplina és estimar-se i a prendre a 

treballar amb un mateix. 

• En les postures és precisa moure's amb lentitud mentre es respira profund i lentament. Intentar 

concentrar-se en el procés i ser conscients de la part sentimental i de l'apropiat pel cos. Important 

tenir clar que no existeix cap competició. 

• Es recomana que pels treballs en parelles cada individu tingui aproximadament la mateixa altura. 

S'ha d'anar amb compte i ser creatius, els infants es poden inventar les seves pròpies postures. 

• Les postures en parella han de resultar agradables. S'ha de tenir una constant comunicació amb els 

companys per tal que els moviments s'adeqüin a cada un, i adaptant-se si es cau. 

Per concloure el punt, cal ser conscients que dins una aula no podrem satisfer totes les pautes 

anteriors, però sí que s'ha de fer el possible perquè la pràctica sigui efectiva. Per això, s'han de 

reunir requisits fonamentals com: Crear un espai dins l'aula per a la pràctica (amb una moqueta, 

objectes agradables com flors, etc.), eliminar renous i fomentar el silenci, escollir músiques 

relaxants, que el docent que ho dugui a terme s'informi de la bona pràctica, tenir en compte a 

l'alumnat amb NESE, treballar dins les àrees el concepte de ioga i la seva història, entre d'altres. 

Des de les organitzacions d'equip docent es podria crear un espai al centre específic pel treball de 

tècniques de relaxació. 

6.4. TEMPORALITZACIÓ 

A continuació, es presenta la seqüenciació dels temps de cada programa amb les respectives 

activitats que trobem a l’apartat 6.5. 

ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ

PROGRAMA 1

ACTIVITAT 1 15’

ACTIVITAT 2 10-15’

ACTIVITAT 3 10-15’

PROGRAMA 2

ACTIVITAT 1 10-15’

ACTIVITAT 2 10-15’

ACTIVITAT 3 18-20’
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6.5. RECURSOS DIDÀCTICS 

En el següent punt es desenvolupen els tres programes per a la pràctica del ioga, els quals consten 

d'activitats variades i pensades perquè es puguin dur a terme a qualsevol pràctica educativa. Les 

orientacions i les imatges pel desenvolupament dels recursos són extrets del llibre “Ioga para niños” 

de Calle (2013) i del llibre "Juegos ioga” de Guber & Kalish (2017). 

Trobem els programes estructurats i desenvolupats a l’annex 7. 

S'introdueixen recursos com jocs de ioga, postures corporals, activitats d'equilibri, exercicis de 

respiració i activitats amb estiraments, amb l'objectiu de treballar amb al propi cos i amb la pròpia 

ment. 

Els programes estan estructurats per agrupacions i temàtiques, però a tots hi ha activitats de 

respiració: 

Els programes estan pensats per a poder implantar el ioga a les escoles amb activitats variades, amb 

el propòsit de què s’alternin les activitats, és a dir, si es fa una sessió de ioga, que consti d'activitats 

individuals, en parella i algun joc. Si es vol fer una activitat de ioga a la setmana; un dia una 

PROGRAMA 3

RECURS 1 15’

RECURS 2 15’

RECURS 3 20’

ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

Agrupacions Activitats individuals Activitats per parelles Jocs

Tècnica de respiració

- Respiracions conjuntes 
amb la tècnica “Saludo al 

sol”. 
- Respiracions abdominals. 
- Respiracions tonificants.

- Respiració de la serp. 
- Respiracions 

tranquil·litzants . 
- Respiració de l’elefant.

- Respiracions 
alternades. 

- Respiracions 
rítmiques amb 4 

segons de retenció. 
- Tècnica de la 

relaxació.
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activitat individual, el següent un joc, l'altre en parelles i així, successivament, amb múltiples 

variables a escollir. Cal remarcar que les activitats i recursos de cada programa estan pensats per 

treballar diferents tècniques de respiració, així com una tècnica de relaxació al recurs 3 del tercer 

programa.  
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7. DISCUSSIÓ 

El treball en qüestió està estructurat en un marc teòric, el qual s'ha fet un estudi exhaustiu del terme 

ansietat, dels continguts i beneficis de l'activitat física, l'esport i el ioga i com aquests poden actuar 

significativament enfront de l'ansietat. D'altra banda, s'ha corroborat els nivells d'ansietat que 

podem trobar a les escoles amb un estudi de camp al CEIP Molí d'en Xema (Manacor) als cursos de 

sisè de primària. I finalment, s'han desenvolupat una sèrie de recursos didàctics enfocats al ioga per 

posar en pràctica en qualsevol context educatiu. Però amb les idees prèvies, les investigacions i la 

posada en pràctica, s'ha arribat a un objectiu comú? 

La societat actual passa per un cúmul de situacions d'estrès i nivells intensos d’ansietat, per això 

molts cops parlem d’aquest terme quan a un moment donat ens sentim en tensió, amb nirvis, o 

simplement perquè tenim moltes coses a fer a un mateix moment i ens angoixem. Però l'ansietat que 

es determina en aquest treball és aquella que ve exposada amb dificultats constants al nostre dia a 

dia. Com bé s'extreu de Bragado, citat per Valderrama (2016), l'ansietat sempre ve donada per la 

por, sigui per situacions directament amenaçadores o per situacions que creen uns certs estímuls 

amenaçadors. És a dir, podem dividir l'ansietat amb normal i patològica, la qual la primera és la més 

habitual en la nostra societat, aquesta es produeix en moments puntuals, és poc persistent i no limita 

les possibilitats i les llibertats del subjecte. En canvi, l'ansietat patològica és aquella que ve donada 

abans que existeixi un perill o que pot arribar a existir, però encara no és real (González, 2009). Per 

tant, aquest darrer tipus serà la que interfereix en el rendiment, la que desestabilitza les possibilitats 

de pensar i actuar i la que pot arribar a ser molt profunda i recurrent. Llavors, s'ha arribat a la 

conclusió que tots els nivells d'ansietat, sigui normal o patològica s'han de fer front, ja sigui 

canviant hàbits de vida amb la pràctica de l'esport i el ioga perquè, com s'ha evidenciat, l'ansietat 

normal pot arribar a ser patològica. 

Com esmenta Virues, citat per Betegón (2017), l'ansietat és un estat de malestar psicofisiològic 

determinat per una sensació d'incertesa, nerviosisme i intranquil·litat davant el que es viu com a una 

amenaça imminent i d'origen desconegut. Per tant, l’activitat física, l'esport i el ioga poden prevenir 

o canviar tals situacions? 

A la recerca bibliogràfica s'han trobat pocs documents que relacionin la pregunta anterior, encara 

que si s’han trobat diverses investigacions les quals exposen que l'activitat física, l'esport i el ioga 
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tenen molts beneficis, tant de caràcter psicològic com millores físiques. Pel que fa a l'activitat física, 

en un moment podem pensar que tot el que compon aquest terme sirà beneficiós per l'ansietat. Però 

podem extreure que hi ha una sèrie de tipologies esportives i físiques que seran més significatives i 

beneficioses pels estats d'ansietat. En aquest cas, com esmenta Guillamón (2008), l'exercici de tipus 

aeròbic, l'exercici regulat, almenys uns tres cops per setmana i aquells esports que requereixen 

intensitats entre moderades i elevades, seran directament beneficiosos per l'estat d'ànim dels 

subjectes que ho practiquen i en conseqüència pel control d'ansietat i estrès. D’altra banda, cal fer 

èmfasi amb els esports de competició, ja que s'han trobat molts estudis en què la competició pot 

suposar estats d'ansietat elevats. Així doncs, especialment dins l'educació primària, perquè no ens 

plantegem la pràctica d'esports alternatius que s'allunyin de la competició? És a dir, aquell que va 

lligat a l'activitat física saludable, de recreació, d’oci o de temps lliure. En definitiva, ser conscients 

del contingut de la següent frase que exposa Seirul·lo (1992, p. 3): "un nin no és el resultat de 

dividir matemàticament un adult en dos, sinó que és una persona en si mateixa, amb unes 

característiques pròpies a escala biològica, psicològica i física".

La tècnica del ioga la podem relacionar amb l'educació emocional, que com bé diu Punset, citat per 

Fernández i Fernández (2019), la societat en què vivim no ens deixa entrar dins les emocions i ens 

fem en fora de controlar-les, això ens pressuposa acabar reprimint-les. Per tant, els infants tenen 

necessitat d'interactuar amb les seves emocions, de controlar-les i d'entendre cada una d'elles i les 

seves causes. Així extraiem que el ioga serà fonamental perquè l'infant soscavi les seves emocions i 

construeixi una pau interior perquè l'ansietat s'evadeixi de la realitat.

L'educació emocional i la tècnica del ioga ensenyen per a la vida? És evident que les emocions són 

uns dels pilars que hem de tenir present a les primeres edats.  El ioga ajudarà a comprendre el 

funcionament del cos, augmentarà la capacitat de calmar-se i enfocar-se, cultivant l'autoestima i 

l'autodisciplina en l'alumnat (Ponce, 2000 i Botero, 2007). Aleshores, l’aspecte físic del ioga ajudarà 

a encaminar l’educació emocional dels infants.

La proposta didàctica del treball en qüestió, va enfocada a la pràctica del ioga, per dotar de recursos 

als  professionals  i  poder implantar-los a les aules per controlar  les emocions,  l'ansietat  i  l'estat 

d'ànim dels infants. Aconseguim millores amb aquests programes? Les propostes didàctiques han 

tingut  en  compte  les  orientacions  de  Calle  (2013)  i  de  Guber  i  Kalish  (2017),  els  quals  han 1

 El més recomanat és que el ioga es practiqui a partir dels 7-8 anys.1
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comprovat amb numerables estudis que la tècnica del ioga i la pràctica dels exercicis exposats, 

donaran  un  grau  de  beneficis  significatius  que  es  relacionen  amb el  control  i  la  prevenció  de 

l'ansietat.  Pel que fa a l'estudi de camp, ha estat una gran satisfacció personal implantar aquest 

procés, ja que s'ha corroborat profundament amb la hipòtesi prèvia i amb els estudis d'altres autors, 

els resultats identificats per evidenciar els nivells d'ansietat que podem trobar als centres educatius.

Existeix una avaluació la qual identifica estats d'ansietat general? S'ha comprovat que la majoria 

d'escales per avaluar l'ansietat a la població infant-juvenil vénen diferenciades per determinades 

tipologies: l'ansietat tret i la sensibilitat a l'ansietat. La primera l'entenem com un estat d'alerta que 

presenta  el  subjecte  acompanyat  d'una  activació  fisiològica  significativa  davant  situacions 

identificades com amenaçadores (Fernández, 2015). La segona, exposada pel mateix autor, el qual 

cita a Reiss, l'entenem quant el subjecte relaciona una sèrie de sensacions amb l'ansietat i avança 

una  por  desmesurada,  augmentant  les  sensacions  i  pensat  el  pitjor  davant  símptomes  físics, 

cognitius i/o de caràcter social.  És a dir,  un subjecte que presenta ansietat  tret  no té el  perquè 

presentar una elevada sensibilitat a l'ansietat. Pot tenir símptomes d'alerta constants, però si davant 

aquestes situacions es desencadenen símptomes com taquicàrdia, asfixia, avaluacions negatives pels 

iguals, entre d'altres, parlem d'una alta sensibilitat a l'ansietat.

Per tant l'estudi ha constat de la posada en pràctica, per una part de l'escala STAIC-R per avaluar 

l'ansietat tret i, per l’altre, de l'escala CASI per avaluar la sensibilitat a l'ansietat, als tres cursos de 

sisè de primària del CEIP Molí d'en Xema (75 membres). Amb els estudis previs teníem clar que 

trobaríem un cert percentatge d'ansietat en aquest centre, ja que com esmenta Gladys (2001), citant 

diversos estudis, el 9% dels infants i entre el 13 i 17% dels joves pateixen ansietat.

Així doncs, pel que fa al present estudi, en termes generals obtenim que un 6,67% dels infants 

mostren un nivell mitjà d'ansietat tret i un 1,33% amb nivells alts. Pel que fa a la sensibilitat a 

l'ansietat, un 4,05% presenta nivells mitjans i un 4,05% nivells alts. Per tant, els infants que poden 

presentar,  amb  evidències,  ansietat  seria  un  1,33% d'ansietat  tret  i  un  4,05% de  sensibilitat  a 

l'ansietat. Per tant, trobem una minoria significativa d'infants que presenten ansietat, però no ho hem 

de tenir igual de present, que si fos la majoria?

Si ens endinsem als resultats, trobem moltes peculiaritats, en els resultats de les dues escales, el 

grup de 6è B ha presentat els nivells més alts, el de 6è C els següents més alts i el grup de 6è A, el 

que ha tingut els nivells més baixos d'ansietat. A què deu venir aquesta comparació? Pot ser, el 

docent hi pugui tenir influències? Abans de dur a terme el present estudi, se suposava que la classe 
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que tindria un percentatge més elevat d'infants amb ansietat seria sisè B. Això és perquè la mestra 

d'aquest grup és autoritària, imposa moltes normes i du un control molt exhaustiu de tot el grup, pot 

ser  que algun dels  seus membres pugui  augmentar  els  nivells  d'ansietat  per  la  referència de la 

tutora? D'altra banda, la docent de sisè A és molt empàtica, tranquil·la, i cada dia, durant uns 10 

minuts, posa música relaxant i fa diferents relaxacions amb el grup, ja sigui amb les mans, amb una 

història... Pot ajudar això a què el seu alumnat no tingui tantes preocupacions? Podrem entrar en 

què hi ha alguns grups més complicats o més fàcils dins l'educació primària, però això no és així. 

No existeix un grup millor o pitjor,  sinó que cada grup és un món amb les seves necessitats i 

interessos, per això s'aprofita esmentar, que no serveix la mateixa tècnica per a cada grup sinó que 

hem de ser capaços d'adaptar el  context depenent de les situacions que trobem. En aquest  cas, 

s'hauria de canviar el context de la classe de sisè B per satisfer les demandes de l’alumnat. Una altra 

peculiaritat que s'ha analitzat,  és que la majoria de membres que han tingut nivells mitjans-alts 

d'ansietat tret, també han tingut nivells mitjans-alts de sensibilitat a l'ansietat, per tant podem deduir 

que s'hauria de posar en marxa un protocol per disminuir aquests nivells.

La darrera peculiaritat  que s'ha trobat  molt  interessant,  la  qual  cosa no s'havia previst  amb les 

investigacions prèvies, és que el 71,43% de l'alumnat amb nivells mitjans i alts d'ansietat, ja sigui 

d'un  tipus  com de  l'altre,  són  del  sexe  femení.  Aquest  percentatge  és  molt  elevat,  per  això  es 

reivindica que s'ha de tenir en compte aquest aspecte i comparar-lo amb altres estudis per esbrinar el 

perquè d'aquesta peculiaritat.

Si volem ser inclusius, hem de tenir present que l'esport, l'activitat física i el ioga s'ha de dur a terme 

independentment de si tenim evidències de què l'alumnat pateixi ansietat. Per una banda perquè els 

beneficis d'aquestes pràctiques són innumerables i per altra banda perquè s'ha verificat que l'ansietat 

es pot diagnosticar a qualsevol edat. Per tant, si des de les primeres edats tenim en compte a tot 

l'alumnat i implantem pràctiques com les exposades, segur que ajudarem a la prevenció de molts 

aspectes i aconseguirem un futur de qualitat per a tots els infants i en correspondència a la societat 

del segle XXI. 
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8. CONCLUSIÓ 

Els docents, les famílies, l'administració, els estudiants i totes aquelles agrupacions que treballen 

amb infants són els vertaders protagonistes d'aquest treball, ja que està en les seves mans aconseguir 

que el procés d'ensenyament-aprenentatge sigui significatiu. Hi ha molts d'aspectes que s’han de dur 

a l'abast per aconseguir que aquest procés tingui èxit; uns d'ells és fomentar un bon treball en 

l'educació física. Aquesta, majoritàriament, és practica dues hores setmanals als centres d'educació 

primària i, així com experimenten molts professionals d'aquest àmbit, no és del tot suficient. Per 

això és essencial aplicar diferents mètodes al llarg de la setmana que tinguin en compte activitats 

físiques o tècniques de relaxació com el ioga, independentment de si és hora d'educació física o no. 

Aleshores, cada tutor/a, cada especialista i cada membre de la comunitat hauria de poder implantar 

en qualsevol moment els recursos exposats. 

Com s'ha exposat, l'ansietat és un trastorn més dels que poden patir l'alumnat. En trobem molts que 

afecten significativament el rendiment escolar, però en el cas de l’ansietat, als centres educatius, no 

trobem suficients informacions per poder fer-la front. S’ha de tenir en compte que patir anisetat pot 

dur efectes molt negatius pels nostres infants, com perdre la capacitat de concentració, perdre la 

gana, sofrir insomni, derivar a depressions, etc. En els estudis presentats anteriorment, per una part 

es donen totes les informacions rellevants que cal tenir present pel que fa al terme i tipus d'ansietat, 

per l'altra el coneixement de l'activitat física, l'esport i el ioga, com a estratègies significatives per 

millorar les vides dels infants i, especialment, com a principals medecines naturals per a la 

prevenció i actuació enfront de l'ansietat. 

Pel que fa a l'estudi de camp, el qual s'ha dut a terme al CEIP Molí d'en Xema, s'extreuen les 

següents relacions: els percentatges d'infants amb ansietat han estat baixos, encara que significatius 

pel fet que alguns presenten uns nivells prou alts, i que aquests es veuran disminuïts si implantem 

recursos didàctics com els presentats amb el ioga. Ho aconseguirem de la mateixa manera si 

fomentem a les rutines dels infants la importància d'una pràctica constant d'activitat física i esports 

de qualitat. En síntesi, s’ha de prendre consciència que qualsevol punt de partida és millor que no 

començar mai, per això és important que es faci una lectura exhaustiva del treball en qüestió i 

reivindicar que abans d'emprendre qualsevol activitat, ens hem d'informar i formar-nos com a 

especialistes, així com treballar en xarxa amb els professionals de cada terme en particular, en 

aquest cas de l'ansietat. 
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10. ANNEXOS 

Annex 1: Escala Ansietat Tret (“Rasgo”) STAIC-R (Spielberger et al., 2001). 

Casi nunca

0 1 2 3

!Casi siempre!Algunas veces !Muchas veces

1 Me preocupa cometer errores 0 1
2 Siento ganas de llorar 0 1 2 3
3 Me siento desgraciado 0 1 2 3
4 Me cuesta tomar una decisión 0 1 2 3
5 Me cuesta enfrentarme a mis problemas 0 1 2 3
6 Me preocupo demasiado 0 1 2 3
7 M encuentro molesto 0 1 2 3
8 Pensamientos sin importancia me vienen a la cabeza y me molestan 0 1 2 3
9 Me preocupan las ocas del colegio 0 1 2 3
10 Me cuesta decidirme en lo que tengo que hacer 0 1 2 3
11 Noto que mi corazón late más rápido 0 1 2 3
12 Aunque no lo digo, tengo miedo 0 1 2 3
13 Me preocupo por cosas que puedan ocurrir 0 1 2 3
14 Me cuesta quedarme dormido por las noches 0 1 2 3
15 Tengo sensaciones extrañas en el estómago 0 1 2 3
16 Me preocupa lo que otros piensen de mí 0 1 2 3
17 Me influyen tanto los problemas que no puedo olvidarlos durante un tiempo 0 1 2 3
18 Tomo las cosas demasiado en serio 0 1 2 3
19 Encuentro muchas dificultades en mi vida 0 1 2 3
20 Me siento menos feliz que los demás chicos 0 1 2 3

!  !2 !3

Qualificació Ansietat “Rasgo” STAIC-R
Suma total dels ítems = Puntuació directa.

Nivells A/R baixos (menys de 29 punts)

Nivells A/R mitjans (entre 29 i 41 punts)
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Annex 2: Escala Sensibilitat a la Ansietat ASIC (Laurent et al. 1998). 

Señala en cada frase lo que más cuadre con lo que crees, poniendo una equis (X) en la respuesta que 
quieres señalar: 

Nivells A/R alts (més de 41 punts)

Casi nunca es verdad
Algunas veces es 

verdad

0 1 2 3

!Casi siempre es 
verdad

!  !Muchas veces es 
verdad

1
Cuando no logro centrarme en lo que estoy haciendo, me preocupa estar 
volviéndome loco

0 1 2

2 Me asusto cuando veo que estoy temblando 0 1 2 3

3 Me asusto cuando me parece que me voy a marear 0 1 2 3

4 Me asusto cuando mi corazón late deprisa 0 1 2 3

5 Me asusto cuando me siento el estómago revuelto 0 1 2 3

6
Cuando siento que mi corazón late rápido, me preocupa que me pase algo 
malo

0 1 2 3

7 Me asusto cuando no puedo oír mi respiración 0 1 2 3

8
Cuando me siento mal del estómago, me preocupa que pueda ponerme 
gravemente enfermo

0 1 2 3

9 Me asusta no ser capaz de centrarme en lo que estoy haciendo 0 1 2 3

10 Me asusto cuando me siento el cuerpo raro 0 1 2 3

11 Cuando estoy nervioso, me preocupo por si estoy volviéndome loco 0 1 2 3

!3
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Annex 3: Escala Sensibilitat a la Ansietat CASI (Sandín i Chorot, 1996). 

Nombre__________________________________________ Edad_________ Chico_____ 

Chica_____  

Instrucciones:  A continuación se indican algunas frases que los chicos y las chicas utilizan para 

describirse a sí mismos. Lee detenidamente cada frase y marca con una X  delante de la palabra 

(Nada, Un poco, o Mucho) que mejor se ajuste a tus sensaciones personales.  

No existen contestaciones buenas ni malas. Recuerda que únicamente tienes que señalar la palabra 

que mejor te describa.  

12 Me asusta ponerme nervioso 1 2 3!0

Qualificació Sensibilitat a l’Ansietat ASIC
Suma total dels ítems = Puntuació directa.

1
Cuando me siento asustado/a, quiero que la 
gente no se dé cuenta.

___Un Poco

2
Cuando no puedo concentrarme en mis 
deberes de clase, me preocupa que pueda 
estar volviéndome loco/a

___Nada ___Un Poco ___Mucho

3 Me asusto cuando siento que tiemblo ___Nada ___Un Poco ___Mucho

4
Me asusto cuando siento como si me fuera a 
desmayar

___Nada ___Un Poco ___Mucho

5
Es importante para mí controlar mis 
sentimientos

___Nada ___Un Poco ___Mucho

6
Me asusto cuando mi corazón late 
rápidamente

___Nada ___Un Poco ___Mucho

7
Me siento violento/a cuando mi estómago 
hace ruidos

___Nada ___Un Poco ___Mucho

8
Me asusto cuando siento como si fuera a 
vomitar

___Nada ___Un Poco ___Mucho

!___Mucho!___Nada
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9
Cuando noto que mi corazón late rápido, me 
preocupa que pueda tener algo malo

___Nada ___Un Poco ___Mucho

10 Me asusto cuando no respiro bien ___Nada ___Un Poco ___Mucho

11
Cuando me duele el estómago, me preocupa 
que pueda estar realmente enfermo/a

___Nada ___Un Poco ___Mucho

12
Me asusto cuando no puedo concentrarme 
en los deberes de clase

___Nada ___Un Poco ___Mucho

13
Cuando siento que tiemblo, los otros chicos/
as pueden también darse cuenta

___Nada ___Un Poco ___Mucho

14
Me asusto cuando noto en mi cuerpo 
sensaciones nuevas o poco habituales

___Nada ___Un Poco ___Mucho

15
Cuando tengo miedo, me preocupa que 
pueda estar loco/a

___Nada ___Un Poco ___Mucho

16 Me asusto cuando me siento nervioso/a ___Nada ___Un Poco ___Mucho

17
Me gusta no mostrar mis sentimientos a los 
demás

___Nada ___Un Poco ___Mucho

Me asusto cuando siento en mi cuerpo 
sensaciones extrañas o inesperadas.

___Nada ___Un Poco ___Mucho
18  

!  !

Qualificació Sensibilitat a la Ansietat CASI
Suma total dels ítems = Puntuació directa.

Nivells de Sansibilitat a la Ansietat amb més de 32 
punts.
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Annex 4: Qüestionari 1 (formulari de “google” de l’escala STAIC-R).
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Annex 5: Qüestionari 2 (formulari de “google” de l’escala CASI).
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Annex 6: Resultats dels qüestionaris dels tres grups junts (6è A, 6è B i 6è C).
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Annex 7: Recursos didàctics.

PROGRAMA 1 (Exercicis individuals i respiracions).

ACTIVITAT 1: “Saludo al sol”

Objectius Material Temporització i 
repeticions

- Estirar i revitalitzar tots els músculs del cos. 
- Enfortir l’espina dorsal i dotar-la d’elasticitat. 
- Exercir massatge a les diferents zones del cos i els seus 

corresponents òrgans. 
- Desenvolupar el sentit de l’equilibri. 
- Prevenir contra l’estrès escolar, les tensions i l’ansietat.

- Estoretes o 
moqueta. 

- 15 minuts. 
- Execució de l’exercici 

de quatre a vuit 
vegades.

Descripció 

Tècnica amb respiracions:
- Ens col·loquem de peus amb les cames juntes i els braços al llarg del cos, inclinant lleugerament el cap, cap 

endarrere. Inspira. 
- Unim les mans per les palmes a l'alçada del pit. Espira (imatge a). 
- Aixequem lentament els braços en l'aire per damunt del cap, els mantenim estirats i efectuem una profunda 

inspiració deixant que el tronc caigui lleugerament cap enrere (imatge b). 
- Anem inclinant el tronc cap endavant fins que el cap s'acosti als genolls i els palmells de les mans a terra. Al 

mateix temps, anem aspirant (Imatge c). 
- Desplacem la cama dreta cap enrere fins que el genoll descansi a terra. La cama esquerra queda flexionada i la 

cuixa en contacte amb l'estómac i el pit. El genoll i els palmells de les mans romanen a terra. Els braços han 
d'estar estirats, i hem de mirar cap endavant. Mentre adoptem aquesta postura inspirem (imatge d). 

- Portem la cama esquerra cap endarrere, l'estirem i l'unim a la dreta mentre aspirem lentament. Ara tot el cos forma 
una línia recta i els braços romanen estirats. Els palmells de les mans estan firmament recolzats a terra (imatge e). 

- Flexionem els braços amb lentitud i deixem la barbeta, el pit i els genolls en contacte amb el terra. La resta del cos 
queda a l'aire. A mesura que anem adoptant aquesta postura, inspirem profundament (imatge f). 

- Deixem caure lentament el pes del cos i fixem les cuixes a terra. Els braços es mantenen estirats, el tronc arquejat i 
el cap ben enrere, mentre anem aspirant (imatge g). 

- Ens recolzem firmament sobre les mans i els peus, alcem el cos i tractem de fer amb ell un pronunciat triangle, 

dirigint la mirada als genolls i aixecant bé els ísquiums cap al sostre, a la vegada que anem inspirant (imatge h). 
- Flexionem la cama dreta cap endavant i recolzem el genoll esquerre a terra. El cos descansa damunt els palmells 

de les mans, la planta del peu dret, el genoll esquerre i els dits d'aquest peu. Els braços han d'estar estirats. A la 
vegada que adoptem la postura, espirem (imatge i). 

- Acostem la cama esquerra a la dreta, mantenim ambdues cames ben estirades, i aproximem la cara als genolls tant 
com ens sigui possible, mentre anem aspirant (imatge j).  

- Inhalant, estirem les mans cap endavant i després cap enrere, doblant-nos un mica des de la cintura (imatge ka). 
- Finalment col·loquem les mans a l'alçada del pit amb els palmells units, mentre aspirem (imatge kb). 
- Baixem les mans i estirem els braços al llarg del cos. Recuperem així la posició de partida (imatge l).
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Observacions

- A l’activitat es poden anar associant els diferents moviments a la respiració o executar-se sense fer-ho, encara que 
és recomanable associar-los a la respiració, però abans l’infant ha d’aprendre tots els moviments (un per un), i 
després incorporar la seqüència respiratòria adequada.

      Representació gràfica. 
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ACTIVITAT 2: postures de la pinça, de la mitja lluna, sobre la cama, triangle invertit i 
respiracions abdominals.

Objectius Material Temporització

- Equilibrar i sedar el sistema nerviós. 
- Ajudar a relaxar, descansar i dormir. 
- Dotar d’elasticitat a l’espina dorsal. 
- Estirar i revitalitzar tots els músculs dels 

costats, de l’espatlla i del pit. 
- Prevenir contra contractures i crispacions, 

afavorint una relaxació profunda. 
- Millorar el reg sanguini de tot l’organisme.

- Estoretes o 
moqueta. 

- 10 - 15 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 

Tècnica postura de la pinça (tres repeticions de 30 segons cada una): 
- Seiem a terra amb les cames juntes i estirades. 
- Inclinem lentament el tronc cap a davant i duem les mans als peus o als 

turmells, acostant el pit tant com puguem a les cames, sense doblegar els 
genolls. 

- Aproximem els avantbraços a terra i la cara a les cames, regulant la respiració 
pel nas i estant atents. Mantenim la postura durant 30 segons. Deixem la 
postura lentament i ens relaxem. Continuem fins a tres repeticions.

Tècnica postura de la mitja lluna (dues repeticions de 10 segons per a cada 
costat): 
- Ens posem a peu dret, separem les cames, i alcem els braços per damunt del 

tronc i entrellacem firmament les mans. 
- Inclinem lentament el tronc cap a la dreta amb el cap entre els braços, que han 

de quedar estirats, igual que les cames. 
- La cara ha d'estar tombada per amunt o mirant al davant. Mantenim la postura 

durant 10 segons, ens incorporem lentament i l'executem cap a l'altre costat. 
Després de mantenir la postura, torna a la posició inicial i relaxat de peus.

Tècnica postura sobre la cama (dues repeticions de 20 segons per a cada 
costat): 
- Seiem a terra amb les cames juntes. 
- Separem les cames, tant com puguem, sense forçar i evitant que es doblin. 
- Inclinem lentament el tronc i el cap en direcció a la cama dreta fins allà on 

ens sigui possible i col·loquem les mans en el peu o al turmell dret, 
aproximant tant com ens sigui possible els avantbraços a terra. Mantenim la 

postura durant 20 segons, regulant sempre que puguem la respiració pel nas. 
- Desfem a poc a poc la postura i executem cap a l'altra cama (esquerre) al 

mateix procediment. 
- Anem alçant el tronc lentament i després ens tombem a terra per relaxar-nos.
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Tècnica postura del triangle invertit (dues repeticions de 15 segons per a 

cada costat): 
- Ens posem de peus, separant les cames i col·loquem els braços en creu amb 

els palmells de les mans per avall. 
- Anem inclinant lentament el tronc cap endavant per a conduir la mà esquerra 

al peu o el turmell dret, a la vegada que anem aproximant la cara a la cama 
dreta, deixant el braç dret ben estirat cap en l'aire, com es mostra a la imatge. 

- Mantenim la postura durant 15 segons, sense forçar en excés, ens incorporem 

lentament i repetim l'exercici cap a l'altre costat. 
- Mantenim la postura durant 15 segons i després tornem a poc a poc a la 

posició inicial i ens relaxem de peus.

Respiracions abdominals (durant 5 minuts): 
- Ens tombem còmodament a terra, sobre l'esquena, agafem aire lentament pel nas i el conduïm cap al ventre i 

l'estómac; després, expulsem l'aire a poc a poc pel nas, aproximadament en el mateix temps que ho hem agafat. 

Inspirem tant d'aire com puguem i després exhalem fins a expulsar tot l'aire, evitant qualsevol esforç. 
- Si executem bé aquesta respiració, quan inspirem, el ventre i l'estómac ascendeixen, i quan l'expulsem, 

descendeixen a la seva posició inicial. Per assegurar-nos que ho fem correctament, col·loquem una mà damunt 
l'estómac, per comprovar que puja quan inhalem i baixa quan exhalem.

Observacions

Aquesta activitat està estructura per diferents postures, les quals es poden dur a terme en qualsevol ordre d’execució, 

sí que és preferible que les respiracions abdominals es duguin a terme al final, ja que ens ajudarà a trobar una 
relaxació plena.  
Entre postura i postura es recomana descansar un minut (en total de l’activitat uns 5 minuts de relaxació).

ACTIVITAT 3: postures de l’avió, del massatge abdominal, del desbloqueig, sobre els glutis, 

del cocodril i respiracions tonificants.

Objectius Material Temporització

- Exercir massatge sobre l’activitat abdominal, 
millorant el funcionament dels mateixos 

òrgans. 
- Beneficiar als pulmons, al cor i al cervell. 
- Propiciar un estat de relaxació profunda. 
- Estimular el funcionament dels renyons. 
- Purificar les vies respiratòries. 
- Enfortir l’atenció mental. 
- Tonificar els músculs cardíacs.

- Estoretes o 
moqueta. 

- 10 - 15 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 
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Tècnica postura de l’avió (tres repeticions de 10 segons cada una): 
- Ens posem a terra, de panxa per avall. 
- Col·loquem els braços en creu. 
- Arquegem el cos tant com puguem, alçant el pit i les cames en l'aire i duent 

cap enrere el cap, suspenent tot el pes del cos damunt el ventre. 
- Mantenim la postura durant 10 segons, després ens incorporem i ens relaxem.

Tècnica postura del massatge abdominal (dues repeticions de 20 segons cada 

una): 
- Ens col·loquem a terra, sobre l'esquena. 
- Doblem les cames, mantenint-les juntes, i envoltem els genolls amb les mans, 

duent les cames cap al tronc tant com puguem i pressionant les cuixes contra 

l'estómac. 
- Duem la cara tan a prop com ens sigui possible als genolls.

Tècnica postura del desbloqueig (tres repeticions de 20 segons): 
- Seiem a terra amb les cames juntes i estirades. 
- Entrellacem les mans en l'esquena, estirant els braços de manera vigorosa. 
- Inclinem el tronc cap endavant fins on puguem, alçant els braços i aproximant 

la cara a les cames. 
- Mantenim la postura durant 20 segons, ens incorporem i ens relaxem.

Tècnica postura sobre els glutis (tres repeticions de 15 segons): 
- Seiem a terra amb les cames juntes i estirades. 
- Ens subjectem amb els palmells de la mà a terra i duem el tronc cap enrere. 
- Ben estirades i juntes, alcem les cames en l'aire, dipositant el pes del cos 

sobre els palmells de les mans i els glutis. 
- Mantenim la postura durant 15 segons i després ens incorporem i ens 

relaxem.

Tècnica postura del cocodril (quatre repeticions de 10 segons): 
- Ens posem a terra, panxa per avall. 
- Posem els palmells de les mans al clatell i arquegem tant com puguem el cos, 

alçant les cames i el tronc i suspenent el pes del mateix sobre el ventre. 
- Duem el cap, cap enrere i mantenim les cames estirades. Després de realitzar 

la postura durant 10 segons, ens incorporem per relaxar-nos.

Respiracions tonificants (durant 5 minuts): 
- Seiem, amb les cames creuades i el tronc i el cap estirats, inhalem lentament pel nas fins a omplir el tòrax d'aire, a 

la vegada que anem contraient els músculs abdominals. 
- Retenim l'aire 3 o 4 segons, i després exhalem tan lentament com puguem i, si és possible, aproximadament el 

doble de temps que hem inhalat, és a dir, si per exemple hem necessitat contar fins a cinc per inhalar, hem de 
procurar expulsar l'aire contant fins a deu. 

- La inspiració i aspiració han de ser sempre pel nas. 
- Efectuem la respiració durant 5 minuts, sense forçar.

Observacions
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Aquesta activitat està estructura per diferents postures, les quals es poden dur a terme en qualsevol ordre d’execució, 

sí que és preferible que les respiracions tonificants es duguin a terme al final, ja que ens ajudarà a trobar una 
relaxació plena.  
Entre postura i postura es recomana descansar un minut (en total de l’activitat uns 5 minuts de relaxació).
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PROGRAMA 2 (Activitats per parelles i respiracions).

ACTIVITAT 1: “la part alta del sòtil”, “l’ascensor”, “cadira esquena contra esquena” i 

“respiració de la serp”.

Objectius Material Temporització

- Equilibrar i sedar el sistema nerviós. 
- Ajudar a relaxar, descansar i dormir. 
- Enfortir la musculatura del tren superior i del 

tren inferior. 
- Fomentar la cooperació i l’ajuda mútua.

- Estoretes o 

moqueta. 
- 15 - 20 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 

EXERCICI 1: “La part alta del sòtil” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada parella).

- Ens col·loquem de cara entre els dos membres de la parella, a la distància 

d'un braç.

- Pitgem els palmells de la mà contra els palmells de la mà de l'altre.

- Ens inclinem cap endavant i comencem a pujar les mans, sense deixar de 

pitjar. 

- Fem força en les mans i les alcem tan alt com puguem (aguantem 20 segons).

EXERCICI 2: “Ascensor” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada parella).
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- Ens agafem els dos membres pels canells, en força.

- Ens inclinem cap enrere, de manera que cada un estigui sostenint a l'altre.

- Centrem l'atenció, sense deixar d'inclinar-nos cap enrere i flexionem els 
genolls fins que formem un angle de 90 graus.

- Sense perdre la inclinació, anem estirant les cames per a pujar.

EXERCISI 3: “Cadira esquena contra esquena” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada 
parella).

- Seiem a terra, esquena contra esquena.

- Flexionem els genolls, subjectant els peus contra a terra i enllacem els braços 

amb els de l'altre membre.

- (Formem una cadira) fem força esquena contra esquena i ens aixequem.
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- Empenyem per amunt fins a posar-nos de peus (ens subjectem l'un a l’altre).

“Respiració de la serp” (durant 5 minuts): 
- Comencem contant que quan les serps estan revoltillades i descansant, contemplen el que les envolta amb 

tranquil·litat; quan es mouen, ho fan lentament i amb suavitat. 
- Seiem a una cadira. Inspirem profundament omplint tot el cos. 
- Fem una pausa i aspirem, a poc a poc i amb suavitat, amatent un so sibilant; allarguem l'exhalació tot el que 

puguem. 
- Ho repetim entre tres i cinc vegades i observem com cada pic estem menys accelerats i més tranquils

Observacions

Exercici 1: Respirem de forma regular, si un membre és més alt que l'altre, ens agenollem per realitzar l'exercici. 

Exercici 2: Intentem mantenir l'equilibri. 
Exercici 3: Mantenim la columna vertebral sempre recta, respirant i treballant junts per equilibrar les forces i les 
resistències. 
Després de cada activitat es recomana un minut de relaxació (total 4 minuts). 

L'ordre d'execució és lliure encara que les respiracions és preferible al final, per tornar a la calma.

ACTIVITAT 2: “cor obert”, “doble llaç” i respiracions tranquilitzants.

Objectius Material Temporització

- Estirar el tronc, les cervicals i les espatlles. 
- Augmentar els caudals d’energia. 
- Intensificar la capacitat de concentració. 
- Reduir l’ansietat, l’agressivitat i el 

nerviosisme general. 
- Treballar en equip.

- Estoretes o 

moqueta. 
- 15 - 20 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 

EXERCICI 1: “Cor obert” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada parella, després fem el 
mateix canviant els rols).

- Ens col·loquem de peus darrere del company. 
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- Agafem al company pels canells.

- El company de davant s'arqueja cap endavant.

- Aguantem el company mentre aquest s'estira totalment cap endavant. 

EXERCICI 2: “Doble llaç” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada parella).

- Seiem un davant l'altre, amb les cames creuades i amb els genolls tocant els 
genolls de l'altre. 

- Ens girem, els dos, cap a l'esquerre i estirem el braç dret cap a l'esquena del 
company.

- Estirem el braç esquerre per darrere de l'esquena del company, i li aferrem la 

mà dreta amb la nostra mà esquerra, i viceversa. 

- Estirem, ens girem i ens arquegem amb molta suavitat perquè els dos arribem 
a un estirament intens (girem el tronc i el cap).
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Respiracions tranquil·litzants (durant 5 minuts): 
- Seiem amb la columna vertebral ben estirada, inhalem lentament pel nas fins a omplir el tòrax; a la vegada, 

mantenim els músculs de l'abdomen controlats perquè aquest no es dilati. Després d'omplir el tòrax al màxim 
sense forçar, retenim l'aire quatre segons. 

- A continuació, tanquem el forat dret del nas amb el dit polze de la mà dreta i tractem d'expulsar l'aire en el doble 

de temps, aproximadament, que l'hem pres. 
- La inhalació és sempre per ambdós forats del nas i l'exhalació pel forat esquerre del nas amb el doble de temps.

Observacions

Exercici 1: El que aguanta al company, s'ha de col·locar amb un peu cap enrere, l'altre atalentat i els genolls 
lleugerament flexionats. 

El membre que s'inclina, dobla lleugerament els colzes i els ajunta per obrir bé les espatlles i el pit. 
Exercici 2: Estirem al company amb suavitat i fermesa. Hem de treballar junts obrint el pit i arquejant l'esquena 
perquè l'estirament sigui més intens. 
* Després de cada activitat es recomana un minut de relaxació (total 3 minuts). 

* L’ordre d'execució és lliure encara que les respiracions és preferible al final, per tornar a la calma.

ACTIVITAT 3: “serra”, “doble vaixell”, “llangardaix sobre una roca” i “respiració de 

l’elefant” .

Objectius Material Temporització

- Estirar el tren superior i el tren inferior. 
- Prevenir mal de cervicals. 
- Augmentar la relaxació i disminuir l’insomni. 
- Enfortir la columna vertebral. 
- Fomentar la creativitat en les postures dels 

vaixells. 
- Potenciar el sentiment de confiança i el treball 

col·laboratiu.

- Estoretes o 
moqueta. 

- 18 - 20 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 

EXERCICI 1: “Serra” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada parella).

- Seiem un davant l'altre amb els peus subjectats mútuament, i les cames 
estirades.

- Ens inclinem cap endavant per ajuntar-nos les mans.
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- Un membre de la parella estira l'altre i ens inclinem cap enrere.

- Ara canviem els rols, i estira el company que abans ha estat estirat.

EXERCICI 2: “Doble vaixell” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada parella).

- Seiem a terra, un davant l'altre, flexionem els genolls per tal de tenir contacte 
amb els dits dels peus als de l'altre company i, ens agafem de les mans.

- Aixequem les cames mútuament a l’altura dels braços estirats, i cada un 

empenyem amb la planta del peu dret i ens equilibrem.

- Empenyem amb la planta del peu esquerre contra la planta del peu del 
company.

- Formem un vaixell: estirem les cames i arquegem cap endarrere.

EXERCICI 3: “Llangardaix sobre una roca” (dues repeticions de l’activitat amb el temps que necessiti cada 
parella, després fem el mateix canviant els rols de cada membre).

- Ens col·loquem de genolls, esquena contra esquena, de tal manera que 
tinguem contacte amb els dits dels peus.

- Un membre agafa el rol del rèptil i l’altre el de roca: la roca s’inclina cap 

endavant fins que quedi suportat sobre les cuixes.

- El llangardaix se seu damunt la pelvis de la roca, aguantant-se amb les mans.
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- El llangardaix s'inclina cap endarrere i se subjecta sobre la roca.

“Respiració de l’elefant” (durant 3 minuts): 
- Ens posem de peus amb les cames ben separades. 
- Ajuntem les mans i deixem els braços penjant per davant de la cara (com si 

fos la trompa de l'elefant). 
- Inspirem pel nas mentre aixequem els braços, els estirem per damunt del cap i 

ens inclinem cap enrere. 
- Aspirem per la boca mentre balancegem els braços per avall entre les cames. 
- Repetim, el procés, tres vegades. 
 

Observacions

Exercici 1: Establim una separació que ens resulti còmode. Si les cames d'un company són més llargues o més 
curtes, podrem establir contacte en qualsevol punt, per tal d'estar els més igualats possibles. 

Exercici 2: Hem d'estar concentrats, respirar amb suavitat i moure'ns lentament. En acabar l'exercici es pot deixar 
que les parelles experimentin diferents posicions amb les cames per crear altres tipus de vaixells. 
Exercici 3: Ens hem de comunicar entre els membres de la parella, per tal d'estar còmodes. És important encalentir 
abans de l'exercici, ja que la columna vertebral és més delicada. 

Després de cada activitat es recomana un minut de relaxació (total 4 minuts). 
L'ordre d'execució és lliure encara que les respiracions és preferible al final, per tornar a la calma.
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PROGRAMA 3 (Jocs i respiracions).

RECURS 1: “aconsegueix els reptes”, “Ja - aturat - esquena contra esquena” i respiracions 

alternades.

Objectius Material Temporització

- Fomentar el treball en grup. 
- Perdre la por el ridícul i crear bones 

sensacions entre els membres. 
- Augmentar la concentració. 
- Disminuir l’ansietat.

- Estoretes o 

moqueta. - 15 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 

JOC 1: “Aconsegueix els reptes” (duració de 5 minuts): 
- Ens col·loquem de peus separats uns dels altres, tranquils i relaxats. 
- El guia va dient diferents parts del cos. 
- Els jugadors es col·loquen de tal manera que només les parts que ha nomenat 

el guia toquin a terra. 
- Exemples: un peu i una mà, un genoll i un colze, dos genolls, només la panxa, 

les espatlles i els peus, etc. 

Variant: 
- Els infants passen a fer de guia i es van rotant. 
- Jugar amb parelles, és a dir si el guia diu "una mà i un peu", això significa 

que ho hauran de realitzar entre els dos.

JOC 2: “Ja - aturat - esquena contra esquena” (duració de 5 minuts): 
- El guia dirigeix el joc. 
- Ens repartim per tot l'espai i ens assegurem de què hi hagi un nombre 

imparell de jugadors, si no formem algun grup de tres. 
- El guia dóna diferents instruccions: <<camineu ja!>>, <<aneu de genolls ja!

>>, <<rodeu ja!>>, etc. 
- Quan el mateix digui <<Aturau! Esquena contra esquena, 1... 2... 3!>>; ens 

hem de col·locar de peus o asseguts esquena contra esquena amb un membre 
del grup, abans que el guia arribi a 3. El que queda fora de les indicacions 

passarà a ser el guia. 
- Es recomana una música alegre i com a joc previ a altres activitats. 
- Variant: 
- Emprar la música com a guia, quan aquesta s'aturi ens posem esquena contra 

esquena, quan tornem a posar-la si algú no està col·locat, dirà a la resta del 
grup una postura (la que vulgui) i la passarem a fer tots els membres.
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Respiracions alternades (durant 5 minuts): 
- Ens posem asseguts a terra amb el tronc estirat. 
- Tapem, amb el dit polsa de la mà dreta, el forat dret del nas i agafem aire per l'esquerre, duent-lo cap als pulmons, 

inspirant tot el que puguem, però sense forçar. 
- Després d'inspirar, obrim el forat dret del nas i amb el dit índex tapem el forat esquerre i tirem l'aire per la fosa 

nasal dreta en el mateix temps que ho hem pres. 
- Taponant el forat del nas esquerre, inspirem l'aire pel dret, després, taponant el dret, l'expulsem per l'esquerre. 

Seguim alternant un i l'altre forat durant 5 minuts. Perquè quedi més clar, hem de tenir en compte que sempre 

s'expulsa l'aire per la fosa nasal oposada a la que s'ha pres. I sempre s'agafa l'aire per la mateixa fosa que s'ha 
exhalat.

Observacions

Cada joc està establert amb una duració de 5 minuts i per més de 2 participants. Però es recomana que el joc duri el 
temps que l’organitzador vegi en cada moment, per tal de satisfer totes les necessitats. 
L’ordre d’execució dels jocs és indiferent, però les respiracions fer-les al final, per tornar a la calma.

RECURS 2: “el Yogui diu”, “infants de la naturalesa” i respiracions rítmiques amb 4 

segons de retenció.

Objectius Material Temporització

- Augmentar la capacitat de resistència del cos. 
- Fomentar la creativitat. 
- Disminuir l’estrès escolar. 
- Interactuar amb el propi cos.

- Estoretes o 
moqueta. - 15 minuts. 

Descripció Representació gràfica. 

JOC 1: “El Yogui diu” (duració de 5 minuts): 
- El guia ensenya diferents moviments o postures de ioga. La resta hem d'imitar 

quan aquest afirma: <<el yogui diu>>;. No ens podem moure gens (com 
estàtues) fins que el guia digui la frase anterior. 

- El guia pot escollir una postura de ioga com, per exemple, l'arbre o el guerrer, 

o alguna postura divertida com un bot de granot o una cosa de cavall. 
- És preferible que ens alternem per tenir el paper de guia 
Variant: 
- Donar instruccions per formacions de grups com per exemple, <<el yogui diu 

que entre tots hem de formar una flor o una estrella>>.

.
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JOC 2: “Infants de la naturalesa” (duració de 5 minuts): 
- Creem una llista de fenòmens naturals, com tempestes, núvols, arbres, arc de 

Sant Martí, ones, foc, etc. 
- Ens separem suficient per poder realitzar els moviments correctament. 
- El guia va dient les paraules en veu alta de la llista que hem creat, amb l'ordre 

i velocitat que vulgui. 
- Els altres representem cada una de les paraules amb tot el cos, així com 

trobem adequat. 

Variant:  
- Crear llistes de diferents temàtiques, com lletres de l'abecedari, animals, 

postures de ioga ja realitzades, etc. 
- També podem representar les paraules de la llista, en parelles o en grups.

“Respiracions rítmiques amb 4 segons de retenció” (durant 5 minuts): 
- Ens tombem sobre l’esquena. 
- Fem una inspiració completa. 
- Retenim l’aire a pulmó ple contant fins a quatre. 
- Fem una exhalació completa. 
- Retenim l’aire a pulmó buit quatre segons, per tornar a inspirar. 
- Ho realitzem durant 5 minuts, sense forçar i estant molt atents.

Observacions

Cada joc està establert amb una duració de 5 minuts i per més de 2 participants. Però es recomana que el joc duri el 
temps que l’organitzador vegi en cada moment, per tal de satisfer totes les necessitats. 
L’ordre d’execució dels jocs és indiferent, però les respiracions fer-les al final, per tornar a la calma.

RECURS 3: “el joc de la concentració”, “sessió de jazz” i tècnica de la relaxació.

Objectius Material Temporització

- Augmentar la capacitat de concentració. 
- Mantenir la ment al present. 
- Facilitar el control de les emocions. 
- Interactuar mitjançant els sorolls. 
- Aconseguir una relaxació profunda. 
- Actuar enfront de l’ansietat i l’estrès.

- Estoretes o 
moqueta. 

- Cartolines de 

colors i 
figures 

geomètriques. 

- 20 minuts. 

Descripció 
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JOC 1: “El joc de la concentració” (duració de 5 minuts): 
- El guia sirà el professional, docent, etc. 
- Seiem a una cadira, amb l'espina dorsal i el coll estirats. 
- El guia procedeix a dur l'activitat. 
- Seleccionem qualsevol color, o el que més agradi a cada jugador. Quan hem elegit el color, tractem de representar-

lo mentalment, evitant distraccions. També podem mostrar un parell de minuts una cartolina del color que hem 
elegit. 

- Descansem la ment durant 30 segons. 
- Ara elegim una figura geomètrica i un color. Ens concentrem profundament amb la figura que hem escollit, 

imaginant-la sobre un fons del color que seleccionem (o el preferit per cada infant). Per exemple, un cercle sobre 
un fons de color blau. 

- Descansem la ment durant 30 segons. 
- Dibuixem un punt negre, ben visible, a una cartolina blanca. Col·loquem la cartolina davant els nostres ulls i ens 

concentrem molt fixament en el punt negre. Després d'uns minuts, tanquem els ulls i representem mentalment el 
punt negre. També ens podem concentrar en una xinxeta de metall, una flamarada d'una vela, etc. 

- Descansem la ment durant 30 segons. 
Variant: 
- Podem donar un temps perquè els infants creïn, individualment o conjuntament, un exercici de concentració, 

després els anem realitzant quan ho trobem oportú. .

JOC 2: “Sessió de jazz” (duració de 5 minuts): 
- Seiem en cercle. Ara som un grup de músics a punt de crear una peça musical. Per això anem a cantar, xiuxiuejar, 

fer mamballetes, o alguna altra cosa que ens vengui de gust amb la veu o les mans. 
- Tanquem els ulls i escoltem atentament. Observem els sorolls que percebem al nostre voltant, i també el silenci. 
- Quan estiguem llestos, escollim un tema que ens serveixi d'inspiració. Com per exemple, la selva, una festa, 

l'hivern, etc. 
- Escollim un guia perquè comenci el ritme o la melodia. A mesura que ens sentim còmodes amb ella, anem 

intercalant sorolls complementaris. 
- Per acabar, compartim uns minuts de silenci amb els ulls tancats, i ens expressem entre els membres del grup les 

possibles sensacions que hem experimentat.
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Tècnica de la relaxació (durant 10 minuts): 
- Una persona (sigui un docent, familiar...) va dient les pautes i el procediment del text (sobretot a les primeres 

sessions). 
- Ens tombem d'esquena, les cames lleugerament separades i els braços al costat del cos, els ulls tancats i la 

respiració pausada. 
- Dirigim la ment als peus i les cames i tractem de sentir els músculs dèbils d'aquestes parts del cos. Aquests s'han 

d'anar relaxant fins a aconseguir-los del tot relaxats. Mentalment ens diem: <<Tots els músculs dels meus peus i 
de les meves cames s'afluixen més i més, profundament, més i més, profundament>>. 

- A continuació conduïm la ment a l'estómac i al pit. Afluixem tots els músculs d'aquestes zones. Els anem posant 
més i més fluixos, més i més fluixos, molt relaxats. Ens diem mentalment: << Tots els músculs del meu estómac i 
del meu pit es relaxen més i més, més i més, profundament, profundament >>. 

- Seguidament sent l'esquena, els braços i les espatlles. Tots els músculs d'aquestes àrees es van posant més i més 

fluixos, tot sols, abandonats, més i més fluixos, tots sols, abandonats. Ens diem mentalment: << Els músculs de la 
meva esquena, els braços i les espatlles s'afluixen, s'amollen, es relaxen més i més, més i més >>. 

- Fixa la teva atenció en el coll. Sent com tots els músculs del coll es van també relaxant, afluixant, amollant 

profundament. Ens diem: <<Els músculs del meu coll s'afluixen, s'amollen, es posen tous i relaxats, molt tous i 
relaxats>>. 

- Ara fixem l’atenció en la cara. Anem afluixant totes les parts de la cara: s’amolla la mandíbula, els llavis, les 
galtes i els ulls, així com tots els músculs del front. Ens diem mentalment: <<La meva mandíbula es relaxa més i 

més, profundament; els llavis es van posant fluixos i s'amollen, relaxats; les galtes, toves; els ulls, profundament 
relaxats, amollats i relaxats, tots els músculs de la cara s'afluixen més i més, profundament>>. 

- Sentim com tot el cos es va posant més fluix, més i més fluix, i ens diem: <<Tot el meu cos està fluix, amollat, 

relaxat; molt fluix, molt solt, molt relaxat. I cada vegada es va relaxant més i més, profundament. M'estic relaxant 
més i més, més i més>>. 

- Intentem estar atents i sentint-nos molt a gust, amb tot el cos i la ment molt tranquil·la. Estem molt a gust i ens 
diem mentalment: <<Estic molt a gust, molt tranquil. Em sento molt bé, molt relaxat i satisfet>>. 

- Sent la respiració. Respira suaument. La respiració és com una ona que ve i va i et relaxa i tranquil·litza més i 
més. Ens diem mentalment: <<Sent agradablement la respiració. És com una ona meravellosa que es relaxa i em 
tranquil·litza més i més, més i més. Estic molt relaxat i a gust, molt relaxat i a gust>>. 

 

Observacions

Cada joc està establert amb una duració de 5 minuts i per més de 2 participants. Però es recomana que el joc duri el 
temps que l'organitzador vegi en cada moment, per tal de satisfer totes les necessitats. 

L'ordre d'execució dels jocs és indiferent, però la relaxació fer-la al final, per tornar a la calma. 
Al final de la relaxació, és primordial seguir aquests passos: respirar algunes vegades molt profundament, anar 
movent les mans, els braços, els peus i les cames, sortir lentament de la relaxació, és a dir, no fer-lo de manera brusca 
i precipitada. Aquesta pot durar entre 5 i 10 minuts. 

Aquests recursos no requereixen representacions gràfiques.
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