
1 
 

El moviment en els continguts curriculars de l’escola. 

Jannick Niort 

 

Des de l’aparició dels homínids, s’ha considerat el moviment com la 

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

paraula. I no parlarem dels animals, perquè no és el tema, que de una forma 

natural i espontània utilitzen el llenguatge corporal. Amb això vull dir que 

lo curiós, és que en l’any 2015,  el motiu pel qual avui estem reunits, és per 

parlar de moviment, d’expressió corporal, de dansa, que tenim molts 

interrogants i moltes qüestions per resoldre. No obstant, si  bé el moviment 

va ser la primera expressió de llenguatge no verbal, es va desenvolupar en 

el llarg dels temps primer, com a manifestació ritual, religiosa, espiritual 

per arribar  en l’època dels grecs, egipcis, romans i etruscs que professaven 

un veritable culte al cos i que les danses eren també executades amb 

finalitats d’esbarjo. No serà fins a l’era dorada del Renaixement, època per 

excel·lència del desenvolupament de les arts en general, que la dansa 

coneixerà el seu major desenvolupament amb la creació de la primera 

acadèmia de dansa en França, en l’any 1661. (Real Acadèmia de Dansa 

fundada per Lluis XIV). I la dansa es va institucionalitzar i es va tornar  

molt elitista. No ens estendrem sobre la història de la dansa, però és clar 

que en cap història de la dansa es parla de la dansa com a ensenyament en 

les escoles. Fins el segle XIX i XX amb Isadora Duncan, Jaques-Dalcroze, 

Laban i Malkovsky no trobem una metodologia enfocada a l’ensenyament 

del moviment per als infants, nens i nenes. Aleshores  era un ensenyament 

extra-escolar com va ser habitual fins als anys 60. Doncs que passava amb 

la dansa en les escoles? En la legislació dels anys 60, la dansa apareixia de 

forma molt confusa, poc definida.  

En les escoles més aviat s’estudiava la gimnàstica i es feia esport. La 

durada i la freqüència de les classes eren limitades, tant com la formació 

del professor que impartia aquestes classes. Potser no sigui correcte 

generalitzar, ja que en els països nòrdics, l’educació física i l’educació 

esportiva semblaven més considerades. Però aquí, en Catalunya, va haver-

hi un moviment educacional a partir del 68 en endavant amb l’aparició de 

la psicomotricitat de la metodologia de Lapierre i Aucouturier, entre 

d’altres, l’aparició d’un grup de docents i psicòlegs seguidors de Wallon 

que, entre d’altres tasques, van traduir els textos del propi Wallon. Això va 

donar un empenta per a treballar el cos a l’escola. Serà amb la LOGSE 

(1990) que apareixerà en els blocs de continguts, exactament en el bloc 3: 

“Activitats físiques artístic-expressives, per a fomentar l’expressivitat  

mitjançant el cos i el moviment, sent inclosa la dansa, entre d’altres 
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activitats.” Un altre dilema es presenta. Què treballem exactament? Què 

tècnica, què metodologia s’aplica? En l’escola, es treballa la dansa?  

En el BOGC, nº 5216 pàg. 68267, Educació infantil 1r i 2n cicles, 

16.9.2008.,  cito: 

“Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats”, per al primer cicle 

(0-3 anys). 

En el segon cicle (3-6 anys) es pot llegir:  

“Joc i moviment” 

“Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà 

de gaudi personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els 

objectes i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats 

expressives del propi cos. Expressió, a partir de l’activitat espontània, de 

la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge corporal. Domini 

progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, 

equilibri, postures diverses i respiració”. 

Si entrem més en la lectura, ens assabentem de que en cap moment es parla 

de dansa, sinó de llenguatge corporal, d’expressió corporal, de comunicació 

no verbal o comunicació corporal. 

En el currículum d’Educació primària, 2009, pàg. 94, trobem: 

“Els objectius i els continguts de l’educació artística pretenen que les 

nenes i els nens adquireixin la capacitat d’interpretar i representar el món: 

aprendre a percebre, però també a produir a partir del coneixement i de la 

comprensió de si mateix i del seu entorn i a entendre les imatges com una 

representació de la realitat. L’àrea d’educació artística manté uns enllaços 

evidents amb l’àrea d’educació física, en tant que totes dues àrees 

treballen el sentit estètic i creatiu de l’expressió i comunicació corporal, de 

manera especial per mitjà de la dansa. La dansa ajuda l’alumnat a 

conèixer les seves possibilitats corporals, a respectar-se i respectar els 

altres i a compartir una experiència corporal transmesa per mitjà dels 

sentits i enriquida amb la música”. 

En el currículum d’Educació Secundaria Obligatòria, 2009, pàg. 138, 

trobem: 

Per al primer curs: 

“Expressió corporal • Identificació del cos expressiu: postura, gest i 

moviment. Aplicació de la consciència corporal a les activitats expressives. 
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• Experimentació d’activitats expressives orientades a afavorir una 

dinàmica positiva del grup. • Disposició favorable a la desinhibició en les 

activitats d’expressió corporal”.  

Per al segon curs: 

“Expressió corporal • Recerca de diferents maneres de comunicar-se, per 

mitjà del llenguatge corporal, utilitzant les diferents parts del cos alhora i 

separadament, amb i sense suport musical. • Disposició favorable a la 

desinhibició en les activitats comunicatives. • Acceptació de les diferències 

individuals i respecte davant l’execució dels altres”.  

Per al tercer curs: 

“Expressió corporal • Realització d’improvisacions individuals i 

col·lectives, amb i sense suport musical. • Disposició favorable a la 

pràctica de les activitats d’expressió corporal amb tots els companys i 

companyes”.  

Ja no es parlar de dansa! En un informe de resultats, en la valoració en 

percentatges de les competències en Catalunya, es parla de competència 

matemàtica, de competència lectora i de competència científica (Informe 

PISA, 2003).  

Amb aquest preludi i repàs dels currículum, plantegem els tres punts 

previstos avui per esbrinar-ne les possibles solucions: la dansa a l’escola, el 

perfil de l’especialista i la metodologia emprada. En primer lloc, s’hauria 

de definir exactament què es vol treballar a l’escola: el moviment? Però en 

què escola? No serà el mateix treballar amb preescolars, amb infants de la 

primària o amb joves de la secundaria. I no he dit res de les escoles bressols 

on es pretén ensenyar anglès, informàtica, natació i dansa, que trobem 

sovint en la publicitat de les pròpies escoles!!! Quan parlem de moviment, 

és el mateix la dansa, la psicomotricitat, l’expressió corporal, l’educació 

corporal, la gimnàstica, etc.? Pot ser seria interessant definir a quina etapa 

se correspon un cert tipus de moviment o un altre, i no voler ficar tot a 

tothom? Jean Le Boulch, apostava per un ensenyament a través del 

moviment, i molt poques escoles utilitzen la seva metodologia. Tenia en 

compte la dansa com una de les activitats a impartir. Passa el mateix amb 

les escoles Waldorf i la metodologia de Rudolf Steiner. Ara seré crítica. 

Perquè Finlàndia té el major percentatge d’èxit a nivell escolar? Perquè els 

infants no comencen l’aprenentatge de la lecto-escriptura fins als 7 anys. 

Abans estan treballant el cos, la creativitat, la imaginació i sobretot  

assenten les bases motrius del seu cos, de la seva estructura òssia i 

muscular i preparen així la perfecta assimilació de l’aprenentatge cognitiu. 

Aquí, hi ha una ànsia tremenda perquè els infants de 3 anys sàpiguen llegir 
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i escriure fins i tot abans de saber la dreta i l’esquerra i orientar-se en 

l’espai. No tenen la coordinació viso-manual assegurada ni tant se vol 

tenen assegurada la coordinació en general i els hi exigim unes capacitats 

més enllà de les seves possibilitats. No deixarem de banda els infants amb 

altres capacitats, tant si són més altes com si són més baixes. Cada edat, 

cada  infant necessita desenvolupar-se segon el seu propi ritme i se li ha 

d’adaptar el moviment a les seves capacitats. Doncs, important treballar el 

cos des de la infantesa però sempre tenir en compte a qui va dirigit aquest 

ensenyament.  Amb els alumnes de la primària i de la secundaria ens 

afrontem a un altre problema, el de gènere: els nens, futbol i les nenes, 

dansa. Ja com hem dit abans des dels anys 68-70, hi ha un intent de 

treballar la dansa en les classes d’educació física i és quan apareix el 

concepte d’ “Expressió Corporal” que engloba la participació de nois i 

noies. Doncs, primer punt: és el professor d’educació física que imparteix 

la dansa o millor dit l’expressió corporal. Està aquest professor, amb tota la 

bona voluntat preparat per impartir aquesta assignatura? S’ha de reconèixer 

que des de la implantació dels INEFC en tot l’estat, el professor d’educació 

física sol ser qualificat  per impartir la matèria. El que passa és que hi ha 

més homes que dones. Un recent treball de Mar Montávez i Ignacio 

González López (2012, Tàndem 39-2), ens ofereixen un perfil dels 

professors que solen treballar la dansa, o l’expressió corporal en classe 

d’educació física. La majoria es composa del docents paralitzats que 

presenten un grup de major edat i formació generalitzada, tenen respecte a 

l’expressió corporal i necessiten ajuda per portar-la a terme, però no 

segueixen formació continuada; docents confusos que representen un terci 

de la població docent, han rebut unes poques nocions d’expressió corporal 

però els preocupa més el control de la classe que els continguts de 

l’assignatura; docents motivats, son un grup minoritari però conscient de 

que necessiten una formació que van adquirint de forma particular 

mitjançant llibres, cursos i seminaris. Aquest grup es divideix en dues 

classes de docents motivats, els que treballen més la tècnica de la dansa 

amb ensenyament de passos i diversos balls i els que treballen més la 

creativitat i l’expressió, deixant els alumnes explorant més de forma 

autònoma la utilització del moviment. Però tant els docents tècnics com els 

docents expressius necessiten d’una formació més amplia, més rigorosa, 

amb estratègies didàctiques i amb continguts més elaborats. I per acabar 

amb aquest repàs en la docència, queda un grup molt reduït, que és el grup 

dels docents pioners i atrevits, els pioners obren el camí i els atrevits el 

segueixen. Normalment tenen una formació inicial en expressió corporal i 

sobretot tenen una formació continua en activitats artístic-expressives on 

fomenten les competències artístiques corporals (Mar Montávez i Ignacio 

González López, 2012, Tàndem 39-2). 
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Per concloure, és evident que s’ha quedat molta informació en el tinter, 

perquè el temps no dóna per més, però podeu trobar tota aquesta 

informació i més, en els documents oficials de la Generalitat de Catalunya. 

Al meu enteniment, i des dels homínids, el treball corporal ha anat prenent 

importància al llarg dels segles i de la mateixa manera ha anat perdent 

protagonisme amb el reconeixement de les competències cognitives i amb 

l’era de la informatització. Sembla que ara estem de nou prenent 

consciència de la importància del treball corporal en l’educació en general i 

en el desenvolupament dels infants en particular, però ens manca aplicar les 

eines adequades, que ja les tenim, i que només requereixen dels 

professionals adients per utilitzar totes les metodologies existent de la 

millor forma possible vers una educació holística de veritat. 

Moltes gràcies per l’escolta i a tots, el meu desig d’una bona tasca en 

aquesta jornada d’avui! 

 

Banyoles, 14 de novembre del 2015. 
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