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RESUM 

 

La motivació i interès personal del present estudi ha sorgit de la pregunta: “Com es treballa 

l’expressió corporal a l’escola bressol?” Partint d’aquesta qüestió i de la hipòtesi que 

actualment algunes llars d’infants treballen l’expressió corporal, a través de la psicomotricitat, i 

dins d’una franja horària concreta. 

S’ha realitzat una fonamentació teòrica  on es planteja conèixer què és l’expressió corporal,  la 

influència que té en altres disciplines i perquè és important treballar-ho a l’escola bressol. Per 

tal de donar-hi resposta, s’ha estudiat a través d’entrevistes realitzades a directores i mestres 

de nou escola bressol tant de la província de Barcelona com de Girona. On s’ha posat en 

relació l’opinió d’ambdues docents, directora i mestra. També s’ha observat algunes sessions 

d’expressió corporal, per tal de relacionar la informació obtinguda amb la pràctica. 

A través d’aquesta recopilació d’informació s’ha pogut valorar i apreciar quina és la realitat de 

l’expressió corporal dins aquestes llars d’infants, com la treballen i la importància que li 

atribueixen. 

 

Paraules clau: Expressió corporal, psicomotricitat, infants, docents, escola bressol 

 

ABSTRACT  

 

The motivation and personal interest of this study has emerged from the question: "How is body 

language worked on in nursery schools?" Based on this question and on the hypothesis that 

some nursery schools currently work on body language through psychomotor skills, and within a 

particular time slot. 

There has been a theoretical basis which sets out to know what body language is, the influence 

of other disciplines and why is important to work on it in the nursery school. The answer to this 

has been studied through interviews with principals and teachers of nine nursery schools from 

Barcelona and Girona where the opinion of both has been related. We have observed several 

sessions of body language, to relate the obtained information with the practical one. 

Through this information gathering we have been able to value and appreciate what the reality 

of body language in these nurseries is, how they work on it and how much importance is 

attached to it. 

 

Key words: Body language, psychomotor skills, children, teachers, nursery school 
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1.Introducció 

1.1 Presentació  

 

Aquest treball va enfocat a conèixer Com treballen l’expressió corporal en les escoles bressol.   

He escollit aquest tema, ja que considero que és un element fonamental i bàsic que s’ha de 

treballar a les llars d’infants, sigui de forma directa o bé indirecta. És la manera que tenen els 

infants de comunicar-se entre els iguals i prendre consciència del seu propi cos. 

Està clar, que no totes les maneres de treballar són vàlides, hi ha d’haver sempre un rerefons 

per tal que els infants vagin encaminats cap a una direcció concreta i puguin assolir els 

objectius que els proposa el mestre i els seus propis. 

 

L’objectiu del qual parteix aquest treball és en primer lloc conèixer i analitzar com treballen 

l’expressió corporal a les escoles bressol, en segon lloc conèixer quina opinió tenen vers el 

tema d’expressió corporal. En tercer lloc observar el funcionament de les sessions per tal de 

poder identificar fortaleses i debilitats. I finalment en quart lloc conèixer quines tècniques i 

recursos utilitzen per treballar l’expressió corporal i si els són útils. 

Aquesta informació em permetrà obtenir dades sobre les escoles bressol i poder comparar i 

observar diverses maneres de treballar l’expressió corporal. 

 

Per arribar a aquests objectius el contingut del treball està estructurat en dues parts principals: 

una part teòrica, en què s’explica la funció que desenvolupa el llenguatge no verbal en la 

comunicació humana i s’analitza en concret el primer element de la comunicació; l’expressió 

corporal i una part pràctica, en què a través d’entrevistes individualitzades a la direcció i 

mestres de l’escola bressol i l’observació concreta de sessions d’expressió corporal, es podrà 

establir una conclusió per donar resposta als objectius plantejats, a través d’una anàlisi 

comparativa de les dades. 

  

1.2 Justificació 

 

L’elecció del tema de recerca va sorgir per l’interès personal per conèixer diverses maneres de 

poder treballar l‘expressió corporal amb infants d’escola bressol. Ja que des de la Universitat 

de Vic s’han dedicat poques hores a aquesta matèria. I en l’àmbit personal tinc interès per 

especialitzar-me en aquest camp en la meva futura professió de mestra. Considero que el cos 

és un element fonamental i indispensable per conèixer als infants.  I  es realitza aquest estudi 

per tal d’ampliar el meu coneixement sobre aquest tema. 

Es parteix de la hipòtesi que actualment algunes llars d’infants treballen l’expressió corporal, a 

través de la psicomotricitat, i dins d’una franja horària concreta. Ja que a través de l’experiència 

i vivència viscuda només he observat que ho treballen des d’aquesta disciplina.  
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Així doncs, de la motivació i interès personal d'aquesta recerca proposada n’ha sorgit la 

següent pregunta:  “Com treballen l’expressió corporal a les escoles bressol?”. 

Partint d’aquesta qüestió, la finalitat de la investigació se centra a conèixer quins mètodes  

utilitzen per treballar l’expressió corporal, quins recursos i tècniques fan servir i quin ús se li 

dóna.  

 

En el present estudi es pot conèixer com treballen l’expressió corporal a nou escoles bressol; 

una d’Hostalets de Balenyà, una de Tona, una de Vic, una de Gurb, dues de Manlleu,  una de 

Centelles, una de Seva i una altra d’Arbúcies. 

S’han seleccionat diverses llars d’infants on la metodologia que s’empra és variada. Ja que 

m’aporta informació nova i enriquidora en el treball, perquè es pot observar diferents maneres 

de treballar. 

 

1.3 Descripció del procés per elaborar el treball 

 

Per realitzar aquest treball, primerament he elaborat una documentació teòrica, a través de 

llibres i articles, basada en el tema d’expressió corporal i que se centra en l’àmbit d’educació 

infantil. Seguidament he realitzat una selecció i tria de la informació més rellevant i útil per tal 

d’elaborar la fonamentació teòrica. 

 

A continuació, a la part pràctica, he dissenyat preguntes per tal d’elaborar una entrevista 

comuna a totes les llars d’infants, que em permeti conèixer quina metodologia empren per 

treballar l’expressió corporal. He elaborat dues entrevistes, una per la directora del centre i una 

altra per la mestra de la llar d’infants.  

I per poder observar  les  sessions d’expressió corporal, he realitzat una graella d’observació, 

que em permet centrar en tres aspectes fonamentals; el funcionament de la sessió, l’actuació 

dels infants i el paper de la mestra.   

A partir d’aquí es concertaran entrevistes, les quals són la base de la recerca, ja que es 

transcriuran  i analitzaran per tal d’extreure’n unes conclusions. I a través de l’observació de les 

sessions, es podrà ampliar la informació i contrastar-la. Es realitzarà una anàlisi dels resultats 

obtinguts de les nou escoles bressol, per conèixer com ho treballen i què les diferencia unes de 

les altres,  per tal de poder redactar una conclusió final per donar una resposta als objectius 

plantejats a l’inici del treball. 
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2. Fonamentació teòrica 

 

En aquest apartat s’exposa informació sobre el concepte de llenguatge no verbal, en relació al 

terme d’expressió corporal. Es redacten les definicions que se li atribueixen a aquesta, les 

finalitats,  els continguts que la integren i els components que en formen part.  

També es fa referència a la influència que té l’expressió corporal en altres disciplines i la seva 

presència en el currículum d’educació infantil. Per finalitzar s’exposa el motiu pel qual és 

important l’expressió corporal a la llar d’infants i les orientacions metodològiques per dur a 

terme una sessió d’expressió corporal, tenint en compte l’espai, el material i l’actitud del mestre. 

 

2.1 Llenguatge no verbal 

 

Les persones utilitzen diferents llenguatges, complementaris entre si, per comunicar i expressar 

amb precisió el que es vol dir.  Una d’aquestes formes de llenguatge és la comunicació no 

verbal. 

El llenguatge no verbal o comunicació no verbal, és un “tipus de comunicació a través del qual 

es transmeten i es reben sentiments i el sentit dels missatges parlats o escrits. Els missatges 

no verbals es transmeten mitjançant gestos, efectes que acompanyen a la pronunciació, 

expressions facials, contacte ocular, vestit i tacte.” (Gómez, B i Herranz, A.  2011:25)  

“Aquesta manera de comunicar-nos s'utilitza principalment per presentar la nostra identitat 

personal, el nostre estat d’ànim, les nostres emocions, motivacions o l’estat de la nostra 

relació.” (Serrano, S. 2003:118) 

 

Aquest tipus de comunicació  inclou tres elements fonamentals: 

 • L’expressió corporal és aquella que es dóna a través dels gestos corporals, l’expressió facial, 

la posició, la postura del cos, el tacte i el contacte físic. On els moviments que es realitzen 

poden ser voluntaris o involuntaris i que acompanyen el missatge.  

• L’expressió paraverbal o paralingüística, més lligada a la dicció, l’accentuació, el ritme i el to 

de veu que s’utilitza.  

• La proxèmica s'encarrega d'estudiar el comportament no verbal relacionat amb la utilització i 

estructuració de l'espai immediat de la persona. 

 

La importància de les tres, dins del context comunicatiu és molt rellevant si es té en compte que 

és un tipus d’expressió més lligada amb el subconscient que amb la voluntat, i que 

conseqüentment esdevé una representació més fidel dels pensaments i sentiments de la 

persona.  

En aquest treball se centra el tema en el primer element esmentat, l’expressió corporal. 
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2.2 Concepte d’expressió corporal  

 

L’expressió corporal està molt lligada a l’ésser humà, ja que totes les persones tenen la 

capacitat d’expressar-se mitjançant la forma més primitiva i elemental que es coneix: el cos.  

 

Per poder entendre el concepte d’expressió corporal primer s’ha de conèixer el significat que se 

li atribueix, a continuació es desenvolupen quatre definicions, tenint en compte diferents autors: 

 

"L'expressió corporal és una disciplina que ajuda a prendre consciència a l'individu del cos i 

aconseguir la seva progressiva sensibilització, aprendre a utilitzar-lo plenament tant des del 

punt de vista motriu com de la seva capacitat expressiva i creadora per aconseguir 

l'exteriorització d'idees i sentiments.” (Stokoe, P. i Schächter, A. 1984:39) 

“L’expressió corporal és una conducta espontània que existeix des de sempre, és un llenguatge 

pel mitjà del qual l’ésser humà expressa sensacions, emocions, sentiments i pensaments amb 

el seu cos, integrant-ho d’aquesta manera als seus altres llenguatges expressius com la parla, 

el dibuix i l’escriptura.”  (Stokoe, P.1987:198)  

“L'expressió corporal és l'expressió del pensament a través del moviment, amb intencionalitat 

comunicativa. L'expressió-comunicació es realitza mitjançant l'instrument del cos amb vista a 

oferir un significat.” (Motos, T. i Tejedo, F.  2007:21) 

“L’expressió corporal és un conjunt de tècniques que utilitza el cos humà com a element de 

llenguatge i que permet la revelació d’un contingut de naturalesa psíquica.” (Motos, T. 1983:51) 

 

En les definicions que s’han exposat anteriorment, s’observen diferències, ja que qualifiquen 

l’expressió corporal com a disciplina, com a conducta, com a expressió del pensament i com a 

conjunt de tècniques. 

Totes aquestes definicions tenen en comú que consideren l’expressió corporal com una forma 

de comunicació i expressió on l’element principal que hi intervé és el cos.  Les persones poden 

expressar sensacions, sentiments, emocions i estats d’ànim i ho fan amb moviments, postures, 

sons, mirades, i/o gestos.   

 

Segons  (Motos, T i Aranda, L. 2001: 43) ”El contingut de l’expressió corporal ve determinat per 

l’estructura del moviment humà. L’expressió corporal és l’expressió dels pensaments, 

sentiments, sensacions o emocions a través del moviment, amb intencionalitat comunicativa en 

un context determinat”.  
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L’expressió corporal és l’espai format per les 5c (cos, cor, cervell, cultura i creativitat). La 

sintetitzen de la següent manera: 

 

Quadre 1: (Motos, T i Aranda, L. 2001: 43) 

 

Per tant, l’expressió corporal és una eina que permet a l’infant sentir, amb el cor, expressar-se 

amb el cos, percebre i entendre a través del cervell, conèixer a través de la cultura i manifestar-

se de forma creativa, ja que d’aquesta forma l’infant podrà utilitzar aquest llenguatge per 

comunicar-se amb els altres i l’entorn.  

 

2.3 Finalitats de l’expressió corporal  

 

“L’expressió corporal permet afavorir els processos d’aprenentatge, estructurar l’esquema 

corporal, construir una bona imatge de si mateix i millorar la comunicació i desenvolupament de 

la creativitat.” (Motos,T i Tejedo, F. 2007:27).  A través del joc, la improvisació, l’experimentació 

i la reflexió. 

El cos actua com un instrument per exterioritzar les necessitats, sentiments i la seva 

sensibilitat. L’infant pot jugar, improvisar, experimentar, reflexionar, imaginar, gaudir i expressar 

la seva creativitat i espontaneïtat sense cap sistema de codis preestablerts. 

”Tot acte expressiu implica un acte cognitiu que en essència consisteix a buscar els signes més 

apropiats del llenguatge corporal i combinar-los de la manera més adequada perquè puguin 

transmetre el missatge que volem comunicar.”(Motos,T i Tejedo, F. 2007:22) 

 

Així doncs, el llenguatge corporal sempre hi és present en les persones des que neixen fins 

que es moren, i a mesura que es va desenvolupant i aprenent, a través de les relacions socials, 

els vincles afectius que s’estableixen amb persones importants i la descoberta d’un mateix i de 

l’entorn, l’infant va aprenent noves formes de comunicar-se a través del llenguatge no verbal.  

 

Amb la seva pràctica es pretén (Motos, T i Aranda, L. 2001: 22) “Aprendre a trobar allò nou, allò 

imprevist, allò no habitual [...] descobrint totes les possibilitats que sorgeixen del cos i creativitat 

expressiva sempre van unides”. 
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També “l’individu s’autoexpressa mitjançant les relacions que estableix amb el seu medi, espai, 

objectes i amb els altres.” I finalment permet “expressar amb intencionalitat comunicativa.” 

(Motos, T i Aranda, L. 2001: 23) 

 

2.4 Continguts de l’expressió corporal   

 

El gest i el moviment són elements essencials de l'expressió corporal. Són mitjans d'expressió i 

comunicació i constitueix, pels infants, la seva principal font de comunicació prelingüística,  el 

que s’anomena comunicació no verbal. 

  

Partint de les idees de (Castañer, M. 2000) el moviment és la seqüència en la qual, un o 

diversos segments corporals, descriuen una trajectòria en l’espai-temps. Aquesta trajectòria pot 

ser premeditada a través del moviment conscient, racional, o fruit de l’expressió de la mateixa 

energia del moviment inconscient.  

El moviment és el mitjà òptim del creixement, el desenvolupament, la comunicació i la 

creativitat personal. Mitjançant el moviment es coneix i s’harmonitza el cos. Es connecta amb el 

món intern emocional, es descarreguen les tensions i s'allibera la ment. Tot ajudant a 

desenvolupar la imaginació i la creativitat.  

 

En canvi, el gest (Castañer, M. 2000) és un moviment expressiu del cos, un llenguatge corporal 

que expressa diferents estats d'ànim. És conscient i d’una intensitat variable.  Té un principi i un 

final molt marcat, i la seva finalitat és transmetre un missatge a un receptor.  

El gest és un llenguatge preverbal que comença amb el naixement, durant el primer any de 

vida del nen. El gest és el mitjà d'expressió, que va donant pas al llenguatge parlat. Quan es 

desenvolupa la parla, el gest passa a un nivell subconscient, d'on deriva la importància d'aquest 

com revelador de la personalitat (Motos, T. i  Aranda,  L.  2001). 

 

Es poden diferenciar tres períodes diferents en el gest (Vivancos, B i Yarza, A. 2009): 

 

● Gest demostratiu: és quan l’infant  senyala o indica allò que vol agafar o nomenar. 

● Gest representatiu: apareix de la capacitat imitativa del nen/a. Representen tot allò que 

veuen dels gestos dels adults, com ara, escriure, caminar, acariciar, colpejar, entre 

altres. 

● Gest simbòlic: Utilitzen les idees per associació; gestos com saludar, acomiadar-se, 

l’afirmació, la negació, entre altres. 

Tot i que el gest i el moviment són dos pilars bàsics de l’expressió corporal també n’hi ha 

d’altres (Motos, T. 1983) com: el llenguatge i l’esquema corporal, l’expressivitat, l’espai-temps-

ritme, l’energia, les iconografies i la relació i comunicació interpersonal. Tots aquests formen 

l’expressió corporal pròpiament dita 
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2.5 Components que s’utilitzen en el moviment expressiu  

 

En el moviment corporal s’hi troben quatre components; el cos, l’espai, l’energia i el temps on 

tots estan relacionats entre si formant el cinquè element,  la interrelació (Motos, T i Aranda, L. 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 2: Components del moviment expressiu (Motos, T i Aranda, L. 2001: 44) 

 

 

En primer lloc, el cos és un instrument d’expressió que permet saber i conèixer l’estat d’ànim de 

la persona, tant per qui expressa com per qui observa. Els moviments interns i externs del cos 

permeten rebre informació pròpia i del món que els envolta.  

Des que l’infant neix, s’evoluciona cap al descobriment d’un mateix i dels altres a partir de 

l’activitat  corporal. L’infant percep i dóna significat a la informació que rep, amb aquest procés 

psíquic i corporal que es desenvolupa en el sistema cognitiu. És tot el cos el que sent, pensa i 

expressa. 

 

Tal com sosté Motos, T i Aranda, L. (2001) el cos es divideix en dos tipus de segments, els 

majors i els menors. I són parts que aporten un valor comunicatiu.  

Els segments  majors són el coll, les espatlles, la cintura i en les articulacions  hi ha el cap, el 

tronc, el braç i la cama. A  diferència dels segments menors que cada zona comentada anterior 

es divideix en segments més petits; del cap (front, celles, boca i barbeta), el tronc (l’espatlla, el 

pit, l’esquena i la pelvis), el braç (els dits, palmell de la mà i avantbraç) i la cama (dits del peu, 

peu, cama i cuixa).  

COS ESPAI 

TEMPS ENERGIA 

INTERRELACIÓ 
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Per prendre consciència d’ambdós segments caldrà que es realitzin activitats i jocs d’expressió 

i improvisació no verbals, per anar controlant i prenent consciència dels diferents segments que 

formen el cos. 

 

A més, el cos és una eina que ajuda a prendre consciència de l’esquema corporal, que és “la 

intuïció global o coneixement immediat del nostre cos, sigui en repòs o en moviment en funció 

de la interacció de les seves parts i de la relació amb l’espai i els objectes que l’envolten.” (Le 

Boulch, J. 1986:56). 

 

En segon lloc en l’espai, els moviments que realitza el cos es duen a terme en un espai 

concret. Per poder ocupar un espai de forma significativa, creadora i amb sentit cal tenir un 

coneixement físic, afectiu i cognitiu dels elements que l’integren. Tal com exposa (Motos, T i 

Aranda, L. 2001: 56) hi ha dues categories; l’espai pròxim i el general.  

 

-“L’espai pròxim o Konosfera, és la zona espacial immediata que envolta el cos, on es 

produeix l’allargament dels segments al voltant del cos.” 

- “L’espai general és l’espai on es durà a terme el moviment, que bé delimitat per on es 

realitzi, sigui a una aula ordinària o bé una sala polivalent.” 

 

 “La correcta interrelació entre l’espai intern i l’espai extern és fonamental per la precisió dels 

moviments corporals i la relació amb els objectes.” (Schinca, M. 2003: 13). Ja que a causa de 

la vivència de l’espai que tingui l’infant,  tindrà un coneixement del seu cos en el desplaçament.  

 

Però a l’espai també hi intervenen altres elements com; les direccions, els nivells, els traçats i 

les dimensions (Motos, T i  Aranda, L. 2001): 

 

-Les direccions, on el punt de referència és el centre del cos, a diferència de l’orientació 

que es determina a través d’un punt exterior. Les direccions bàsiques són; endavant, 

endarrere, a un costat, a un altre (dreta, esquerra) a dalt i a baix. 

 

-Respecte als nivells, n’hi ha tres; l’alt, el mig i el baix  

 Nivell alt, el centre de la gravetat està per sobre la posició normal. Com per 

exemple saltar. 

● Nivell baix, hi ha un desplaçament cap a baix el centre de la gravetat, per 

exemple flexionant els genolls. 

● Nivell mig, el centre de la gravetat està en una posició normal. 
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-Els traçats, fan referència a la trajectòria que descriu el moviment a l’espai. Són les 

línies dibuixades en el desplaçament del cos, sigui a terra o aeri. Tots els tresats tenen 

línies rectes, corbes o combinació d’ambdues. 

- I la dimensió fa referència a l’amplitud del moviment, que  pot ser petit o bé gran. 

 

En tercer lloc, el temps, on el moviment agafa forma a l’espai i es desenvolupa en un temps. 

La temporalitat (Castañer,M. 2000) es pot analitzar a través de dues variants; l’aspecte 

qualitatiu i l’aspecte quantitatiu.  Respecte al qualitatiu bé donat per una organització i un ordre 

i el quantitatiu bé donat pels intervals de la percepció de la duració.  

 

L’organització temporal és rellevant pel sentit auditiu, cinestèsic i de moviment, tot i que no 

permet tocar, ni visualitzar. ”Però el cos esdevé un instrument que pot fer visible  "l’ocupació" 

temporal a través de la seva capacitat de manifestació rítmica.” (Castañer,M. 2000:65). 

Per tant, el temps es manifesta a través del ritme.  I aquest té una funció fonamental en la 

millora del moviment, que l’infant realitza de forma inconscient. 

“El ritme és un dels factors que determinen o descriuen una acció corporal.” (Motos, T i Aranda, 

L. 2001:151). 

El ritme, tot i que pot provenir de l’exterior, l’ infant l’ha de viure com a propi dins el seu cos. El 

ritme provoca tensió i distensió muscular, impulsos i reposos (Schinca, M. 2003). 

Es diferencien dues estructures en la temporalitat; la mètrica i la no mètrica. “La mètrica es 

basa en la regulació de la pulsació, l’accent, la melodia, el patró rítmic i el tempo. I l’estructura 

no mètrica, és la durada que és més manejable i flexible.”  Els elements implicats són; ràpid, 

lent, accelerat i retardat (Motos, T i Aranda, L. 2001: 59). 

 

En quart lloc l’energia, “el moviment pren forma en l'espai, es desenvolupa en el temps i 

sempre implica una determinada energia.” (Motos, T i Aranda, L. 2001:63). 

L’energia fa referència a la tonicitat i control del to postural en el llenguatge expressiu. És un eix 

referencial que suposa la posada a la pràctica d’elements com la fluïdesa de moviment i 

amplitud, elements contrastats des de la tensió i relaxació, recórrer trajectòries espacials amb 

diferents dinàmiques (Rueda, B. 2004). 

L’energia permet que el moviment sigui més dinàmic i els elements que la formen són el temps, 

el pes, la sortida i  l’espai. 

 

I en cinquè, i últim lloc, la interrelació que engloba tots els quatre elements comentats 

anteriorment. Aquests quatre elements; cos, espai, temps i energia suposen la base de 

l'expressió corporal. Els alumnes han d'experimentar i desenvolupar les possibilitats d'aquests 

aspectes interrelacionats entre si, donant lloc a les qualitats de moviment. 

Els elements que constitueixen la interrelació són; el rol a dur a terme, les relacions que 

s’estableixen en funció del grup, les relacions espacials i les temporals. 
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2.6 Influències de l’expressió corporal en altres disciplines 

 

Tal com sostenen els autors Calecki, M i Thévenet, M (1986: 28) “L’expressió corporal és 

especial i prepara per a les altres disciplines com la psicomotricitat, la dansa o el joc dramàtic.”   

 

2.6.1 La psicomotricitat 

 

Segons la FAPEE (Federació d’associacions de psicomotricitat de l’estat espanyol) van establir 

que la psicomotricitat implica diferents aspectes; socioafectius, motrius, psicomotrius i 

intel·lectuals. Ja que tots ells engloben tot el progrés global de l’infant a partir de vivències 

corporals que proporcionen el desenvolupament de les capacitats sensor-motrius, de 

percepció, de comunicació i expressió mitjançant la interacció activa del seu cos amb el medi 

ambient.  

La paraula psicomotricitat s’aproxima a un estat que manifesta una relació estreta entre “psique 

i cos”. 

 

“El concepte de psicomotricitat pertany a l’àmbit del desenvolupament psicològic i es refereix a la 

construcció somatopsíquica (corporal) de l’ésser humà en relació al món que l’envolta. Les 

experiències corporals junt amb la interacció amb el món, fonamenten el psiquisme, i van des de 

les representacions inconscients més originaries a les més conscients. La psicomotricitat és una 

invitació a comprendre el sentit de les seves conductes.” (Aucouturier, B. 2004:17) 

 

“El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament psicològic 

de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de l’infant amb 

el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control del propi cos i arriba fins 

al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta.” (Garcia, J. 1994:33) 

 

La psicomotricitat és una pràctica educativa que utilitza la vivència del cos, el moviment i 

l’acció, per ajudar a l’infant a dominar el seu moviment corporal, millorant la seva relació i 

comunicació amb el món que l’envolta. 

També permet al nen explorar i investigar, superar i transformar situacions de conflicte, 

enfrontar-se a les limitacions, relacionar-se amb la resta, conèixer i oposar-se a les seves pors, 

projectar les seves fantasies, viure els seus somnis, desenvolupar la iniciativa pròpia, assumir 

rols, gaudir del joc en grup i expressar-se amb llibertat (Arnaiz, P i Rabadán, M. 2001). Per tant, 

engloba el progrés general de l’infant a partir de vivències corporals desenvolupant moltes 

capacitats. 
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2.6.2 La dansa 

 

L’expressió corporal està integrada al concepte de dansa. Tal com exposa (Hugas, A. 1995:16) 

“La dansa és un llenguatge que ens permet de posar-nos en contacte amb nosaltres mateixos i, 

com a conseqüència, de poder-nos comunicar amb els altres”.  

La dansa és propera a l’art i als sentiments, i ajuda a enriquir el moviment i l’actitud corporal de 

l’infant a la seva vida diària tot potenciant i afavorint la relació amb ell mateix i els altres. 

 

També ajuda a expressar l’estat d’ànim, “la dansa és la formulació de moviments i gestos 

quotidians.” (Hugas, A. 1995:15). Ja que és la integració del ritme amb el moviment corporal 

basada en un esquema concret. A partir dels moviments i la seva identificació amb el ritme de 

la música, l'infant comença a establir connexions i a anticipar moviments, gràcies a la 

memorització d'una activitat muscular anterior.  

És una forma d’expressió espontània i dirigida, on els moviments  són senzills, organitzats i es 

duen a terme en un marc espai-temps concret.  

Els elements que formen la dansa, com els passos (marxar, saltar, girar, córrer)  poden ser 

exercitats com a formes aïllades, unitats de moviment, o com a formes elaborades en una 

composició coreogràfica. Les breus seqüències de moviments encadenats formen una totalitat 

major, una dansa. I tot això viscut, experimentat per cada participant i pel grup en conjunt. 

 

Cal centrar l'atenció en l'efecte benèfic que aquesta activitat creativa té sobre l’alumnat, i no 

tant en l'execució perfecta de danses amb vista a un espectacle, ja que “dansar és un dret de 

tots els humans i no hi ha una manera correcta o incorrecta sinó una manera sentida o no.” 

(Hugas, A. 1995:59). 

Per tant, l'impuls innat infantil de realitzar moviments similars als de la dansa és una forma 

inconscient de descàrrega i reforça les facultats espontànies d'expressió. 
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2.6.3 El joc dramàtic 

 

Segons descriu (Motos, T i Tejedo, F. 2007) l’etimologia de la paraula drama, deriva del terme 

grec drao, paraula que significa acció. El joc dramàtic també anomenat dramatització porta 

implícita una energia activa, una energia que acciona, estimula físicament, emocionalment i 

mentalment. 

En l’art dramàtic, l’art de dramatitzar, s’estudia la manera en què el cos i la veu transmeten 

informació, i els actors i actrius utilitzen aquests coneixements per transmetre al públic la 

informació que els interessa. 

La dramatització i l’expressió corporal són eines que dintre un àmbit educatiu, permeten 

treballar tant aspectes físics (control i consciència corporal, flexibilitat i elasticitat) com aspectes 

emocionals i mentals (seguretat en un mateix, autoestima, aprendre a manifestar sentiments i 

pensaments de forma oberta, alliberació  del cos i de les emocions). 

 

En la dramatització (Tejerina, I. 1994) el  joc ha de ser lliure i personal, els infants poden 

expressar-se de manera corporal, verbal, gestual, entre altres. La dramatització permet 

augmentar la sensibilitat, observació, escolta i desenvolupar la creativitat de l’infant, per tal que 

es pugui expressar lliurement, mostrar-se tal com és i manifestar mitjançant l’acció què vol 

transmetre.  

Quan es realitzen activitats d’expressió és important que siguin creatives i permetin que el joc 

sigui plaent, gratificant, lliure i parteixi dels interessos dels mateixos infants.  

Hi ha d’haver una lliure participació per parts dels nens i nenes, on tots en formin part. S’ha de 

poder dur a terme en un lloc ampli i sense obstacles per la seva lliure circulació. I el paper de 

l’adult és molt rellevant, ja que té la funció d’animador. 

L'expressió corporal forma part de la dramatització i és important que l’infant es pugui 

expressar amb la seva globalitat, i integri el cos, ment i emocions junt amb el context social i 

cultural, on tant els mestres com els alumnes en formen part.  

 

En dramatitzar els nens i nenes tenen l’oportunitat de viure certes experiències que d’una altra 

manera no podrien. Això afavoreix  que aprenguin a obrir la ment i potencia l’empatia. 

(Read, H. 1949 citat a Slade, P. 1978:161) “El drama és absolutament essencial en totes les 

etapes de l’educació.” 
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2.7 Presència de l’expressió corporal en el currículum 

d’educació infantil 

 

Segons la llei orgànica d’1/1990 del 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu,  

BOE número 238,4. S’exposa que en el primer capítol del currículum d’educació infantil,  

article 9: 

 

 “En el primer cicle d'educació infantil s'atendrà al desenvolupament del moviment, el control 

corporal, a les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes 

elementals de la convivència i relació social i la descoberta de l'entorn immediat.” 

 

Respecte al Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 

l’educació infantil. 

Les capacitats que es fan referència en el currículum, moltes d’elles tenen relació amb 

l’expressió corporal, amb el coneixement i domini del cos, amb la seguretat afectiva i emocional 

de l’infant, en potenciar l’autonomia, en progressar en la comunicació i expressió per mitjà de 

diversos llenguatges, observar i explorar l’entorn amb una actitud de curiositat i respecte i la 

col·laboració amb el grup. 

 

Tal com estableix el currículum “s’ha de tenir present els processos de coneixement i domini del 

propi cos i d’individualització, acompanyats de la construcció de la trama de relacions i 

interaccions que es donen dins i fora de l’escola i dels llenguatges expressius i comunicatius 

que la fan possible, així com del coneixement sobre l’entorn físic i social.” (Decret 101/2010:49) 

 

El currículum parteix de vuit objectius, dels quals cinc estan relacionats amb l’expressió 

corporal.  

 

-El primer objectiu exposa que l’infant ha  “[...] d’esforçar-se per manifestar i expressar 

les pròpies emocions i sentiments.” (Decret 101/2010: 50).  

-El quart objectiu, l’infant ha de “comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, 

comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una 

progressiva millora del llenguatge oral.” (Decret 101/2010: 50). 

-El cinquè objectiu consisteix en “dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.” (Decret 101/2010:51). 

-El setè objectiu es basa en “projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica 

i anar-les representant a través d’un incipient joc simbòlic.” (Decret 101/2010:51) El joc 

permet expressar sentiments i emocions, mitjançant el moviment. 
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-El vuitè objectiu consisteix en “iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, 

verbal, matemàtic, musical i plàstic.”  Tal com s’exposa en el currículum: 

 

“Descobrir diferents formes d’expressió i de comunicació mitjançant la interacció amb formes 

culturals pròpies dels diferents llenguatges afavoreix la descoberta de les característiques 

específiques de cadascun. Parlar, ballar, cantar, dibuixar... són algunes de les capacitats 

expressives de l’infant que permeten l’organització i la representació mental de les seves 

experiències.” (Decret 101/2010:51) 

 

Respecte a les àrees que es fan referència al currículum (àrea de descoberta d’un mateix i dels 

altres; àrea de descoberta de l’entorn i àrea de comunicació i llenguatges) quan es fa esment a 

l’expressió corporal  es centra l’atenció en la primera i l’última: 

 

En l’àrea de la descoberta d’un mateix i dels altres s’exposa que l’infant s’ha d’iniciar en: 

 

“La descoberta del propi cos i de les seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives i 

relacionals); la descoberta de les pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per a la seva resolució; 

l’expressió i la progressiva regulació de les emocions; l’establiment de relacions afectives i 

segures amb les altres persones, així com la progressiva construcció d’una identitat positiva que 

integra l’autoconeixement i l’autoestima.” (Decret 101/2010:52) 

 

En aquesta àrea té una gran importància el joc psicomotor, ja que es relaciona amb totes les 

àrees d’experiència. Hi ha d’ocupar un lloc important, els jocs de falda, el de maternatge, 

d’exploració i el simbòlic. 

Un dels objectius de l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres és l’autoconeixement i la 

gestió de les emocions. També pretén que els infants explorin i reconeguin les pròpies 

possibilitats a partir del cos (emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i 

relacionals, expressives i cognoscitives) i identifiquin les emocions bàsiques a partir de les 

pròpies vivències (amor, alegria, tristesa, enuig i por).  

 

En l’àrea de comunicació i llenguatge, “l’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents 

llenguatges amb què es pot comunicar.” (Decret 101/2010: 58).  

L’infant ha d’integrar els diferents llenguatges, d’acord amb les seves possibilitats; el llenguatge 

corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu desenvolupament. És 

important que els infants comprenguin el llenguatge no verbal, l’expressió de les emocions i 

l’experimentació amb el gest i el moviment (dansant o jugant a crear diferents moviments amb 

el cos) per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta. 
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Concretament se centra en: 

“El llenguatge musical dóna forma al gest per anar-se convertint en moviment i dansa. Els jocs 

musicals que permeten explorar els ritmes, la plasticitat del moviment, l’expressivitat del gest, les 

modulacions tonals viscudes amb tot el cos, poden anar culminant —en els més grans— en 

danses inventades i/o ja conegudes. La dansa comença a prendre força a mesura que s’avança 

en el control del propi cos i en la percepció dels diversos ritmes.” (Decret 101/2010: 60). 

 

2.8 Per què és important l’expressió corporal a la llar d’infants?  

 

Partint de les idees de (Stokoe, P. 1987) l’expressió corporal és el llenguatge innat del cos, el 

primer llenguatge, a través del qual s’expressen sentiments, emocions, sensacions i 

pensaments, tenint la possibilitat d’integrar-lo amb altres tipus de llenguatges. Es tracta d’un 

mitjà de comunicació que utilitza l’element més natural i proper a l’ésser humà, el seu propi cos.  

La capacitat per a manifestar-se tal com un és davant del món exterior, a través d’un llenguatge 

propi, el llenguatge del cos. Aquest llenguatge es va configurant pels gestos, postures, 

moviments, contacte corporal, la mirada, l’orientació a l’espai i s’arriba a la conclusió de com 

n’és d’important conèixer el propi cos, per a així poder arribar a interpretar i donar respostes als 

missatges dels processos comunicatius que vénen d’altres persones. 

 

Des de l’escola s’ha de treballar en una línia que permeti als infants continuar desenvolupant 

aquesta capacitat innata. Per afavorir-ho, es pot prendre com a eina el joc (lliure, simbòlic, 

dramàtic), ja que es tracta del principal mitjà per aprendre, gaudir, comunicar i expressar 

(Tejerina, I. 1994).  

 

Tal com sosté Dolci, M. (1981) amb l’expressió corporal els nens i nenes experimenten aquest 

món mitjançant la improvisació, la invenció i a través de preguntes que parteixen de la recerca i 

reflexió, que estimulen el pensament de l’aprenentatge i també pot sorgir pel mateix joc de 

l’infant i/o observació. 

És important partir d'un ensenyament que fomenti l'aprenentatge vivencial; on els infants són 

els propis protagonistes d’aquest procés. A més, juga un paper rellevant l'aprenentatge 

significatiu, és a dir, es pretén que l'alumnat aprengui a relacionar els coneixements nous amb 

els adquirits anteriorment i les seves experiències, com a base per a l'adquisició de nous 

aprenentatges.  

 

El joc exerceix un paper primordial en aquesta etapa, ja que és el recurs per excel·lència en 

educació infantil, és el mitjà a través del qual els nens i nenes aprenen i desenvolupen diferents 

funcions: biològica, lúdica, cognitiva i social, afectivoemocional i del desenvolupament i 

aprenentatge (Tejerina, I. 1994).  
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L’expressió corporal és un joc, on apareixen molts factors; emocionals, socials, personals, 

imaginatius, creatius i imitatius. El joc ajuda a l’infant a desbloquejar-se i permet a aquest 

expressar allò que realment vol i sent d’una forma relaxada i còmode, sense tenir por a ser 

jutjat. “[...] Les tensions bloquegen l’expressió [...].” (Tejerina, I. 1994:50). Per tant, cal alliberar-

les i entrar en un estat de plaer i  llibertat on els infants poden assumir rols ben diferents dels 

de la seva vida real. 

El joc és un bon mètode que, a més de crear aquest context enriquidor i estimulant, permet 

combinar diferents tipus d’expressió.  

(Chalmers, D.  2011: 12): “L’infant d’aquesta edat fa representacions d’allò que els envolta a 

través del joc simbòlic i el joc dramàtic que, al mateix temps, els ajuda a interpretar i a conèixer 

el món.”  

Al seu torn, (Dolci, M. 1981: 8) afirma que “aquest incessant “fer veure que” dels infants és la 

seva activitat principal. Aquesta els permet situar-se al món amb la seva personalitat única i 

irrepetible, explorar-lo i conèixer-lo.” 

 

A través de l'Expressió Corporal es produeix un desenvolupament important de la creativitat, ja 

que es permet a l'infant ser original en les seves manifestacions expressives; això vindrà 

determinat per la unió del desenvolupament motriu, afectiu i cognitiu que componen la 

globalitat.  

Exerceix un paper important la cooperació i el treball en equip; cal posar el nen en contacte 

amb el món, amb els altres. Ja que permetrà realitzar intercanvis d'experiències i que amb el 

temps el nen vagi adquirint empatia, és a dir, que se situï en el punt de vista de l'altre, ho 

accepti, el respecti i el valori.  Els infants s’han de posar en una actitud receptiva per captar els 

missatges que l’entorn envia amb concentració i atenció. Això implica percebre a un mateix i a 

l’entorn, sentir amb el cos, improvisar i reflexionar (Motos, T. 1983). 

 

Aquesta eina formativa compta amb una gran varietat de recursos, però, és imprescindible que 

s'adaptin les diferents activitats a les necessitats educatives de l'alumnat amb el qual es 

treballa.  

L'educació, d’avui dia, pretén propiciar el desenvolupament integral dels nens i nenes a través 

de diferents metodologies globalitzadores que aconsegueixin estimular la motivació i l'atenció 

de l'alumnat; per tant, els docents han de conèixer aquestes metodologies, així com els 

diferents recursos que poden introduir a l'aula.  

 

Per concloure, cal remarcar que és imprescindible que es treballi l’expressió corporal a l’escola 

bressol, ja que va més enllà d’una mera manera de comunicar-se que tenen els infants. Té 

repercussions importants en les àrees de desenvolupament i s’hauria d’integrar la dramatització 

en el currículum. Tal com sosté Motos, T. (1983) amb la dramatització es treballa amb el cos, 

ment i emocions, desperta els sentits i la percepció, permet la concentració, la comunicació, l’ 
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establiment de regles, l’exploració dels sentiments i estats d‘ànim, formar un sentiment de grup, 

resoldre els conflictes i treballar l’expressió oral. 

 

2.9 Orientacions metodològiques per dur a terme una sessió 

d’expressió corporal 

 

L’educador/a per poder conduir una sessió ha de conèixer  “què” “per què” “com” “on” i “quan” 

de l’expressió corporal. Ja que es produeix un treball conjunt entre l’adult i l’infant (Stokoe, P. 

1987). 

Quan es treballa l’expressió corporal, s’ha de tenir en compte que parteixi de les necessitats i 

dels interessos dels infants per tal que aquests investiguin a través del moviment corporal 

utilitzant  la comunicació no verbal. 

Per aquest motiu les sessions s’han d’iniciar amb  jocs molt dinàmics, d’aquesta manera el cos 

arribarà al seu grau òptim de moviment i es podrà incidir sobre l’aspecte que interessi treballar. 

 

Tal com sostenen (Motos, T i  Navarro, A. 2003) les activitats dramàtiques parteixen d’una base 

expressiva i creadora. Tal com s’observa en el quadre 3, en el procés creador, hi ha quatre 

fases: preparació, incubació, il·luminació i revisió.  I en el procés d’expressió n’hi ha quatre 

més; percebre, sentir, fer i reflexionar. 

D’aquests dos processos (el creatiu i l’expressiu), sorgeix un model del taller d’expressió, que 

és útil per tal de preparar una classe d’expressió corporal.  
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Quadre 3: Variables del model del taller de dramatització (Motos, T i Navarro, A. 2003:18). 

 

Partint de les idees de Motos, T i  Navarro, A.(2003) una sessió d’expressió corporal ha de 

disposar dels següents apartats:  

 

1. Posada en marxa  

2. Relaxació  

3. Expressió-comunicació  

4. Retroacció 

 

1. La posada en marxa és indispensable, ja que és quan es crea un clima lúdic, a través 

de jocs. L’objectiu principal d’aquesta fase és “[...]  motivar, connectar el grup, plantejar 

metes adaptades a les capacitats i nivells de relació i grup, comprovar la disposició del 

col·lectiu per treballar, en última instància, fer connectar les propostes de l’animador 

amb els interessos de l’infant.” (Motos, T i  Navarro, A . 2003:20). 
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2. En la relaxació es pot estirar de manera suau, realitzant exercicis de respiració, els 

quals són molt recomanables per a relaxar la tensió corporal, però sobretot per a 

dissipar la tensió mental i els bloquejos que s’hagin pogut originar durant la sessió, o 

inclús realitzar petites manipulacions de massatges entre companys. 

Cal donar temps a què els nens i nenes es familiaritzin amb aquesta tècnica, i anar 

corregint les errades tècniques a mesura que es vagin realitzant, perquè els alumnes 

les corregeixin i aprenguin a acceptar les crítiques dels altres. 

 

3. L’expressió-comunicació, en aquesta fase s’haurien de realitzar activitats que fossin 

actives, ja que permeten explorar les possibilitats del cos, de la veu i de l’entorn, per tal 

que l’infant adquireixi més ”domini, lleugeresa, confiança i habilitat.” (Motos, T i  

Navarro, A . 2003: 21).  

S’inclourien activitats d’improvisació no verbal com la mímica, el gest, la postura, la 

interacció amb l’altre a través del cos i la improvisació verbal a través de les paraules i 

dels gestos amb l’ajuda del llenguatge verbal i l’expressió corporal. Es pot treballar de 

forma individual o bé amb parelles o grups. 

 

4. I per finalitzar, la retroacció consisteix a fer una valoració de l’activitat realitzada pel 

grup. “Consisteix, en essència, en les verbalitzacions de les vivències desenvolupades 

durant les fases anteriors, en compartir idees i les emocions vivenciades”. (Motos, T i  

Navarro, A . 2003: 21). 

 

Per realitzar aquesta activitat es pot dur a terme de diferents maneres: 

 

 -Amb activitats d’interiorització. 

-Amb verbalitzacions simples on cada alumna comenta l’activitat, i l’intercanvi verbal on 

es comenta l’activitat a través d’intervencions lliures. 

-Amb transposicions a unes altres formes d’expressió, ja sigui a través d’un dibuix, una 

cançó, un collage, entre altres. 

-Amb una presentació d’una activitat avaluadora presentada pel grup. 
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2.9.1 Com ha de ser l’espai  

 

Per dur a terme una sessió d’expressió corporal primerament cal habituar l’espai  tot distribuint-

lo i canviant els mobles per tal que hi hagi una lliure circulació (Stokoe, P. 1987).  

Per realitzar la distribució de l’espai, però, cal saber quines activitats es duran a terme, i a 

partir, d’aquí, organitzar-lo. 

 

Les sessions d’expressió corporal es realitzen en un espai tancat. Quan es parla d’espai es fa 

amb un doble sentit des de “l’àmbit total de la sala” i des de “l’espai personal que cada 

participant utilitza en la realització d’un exercici o joc.” (Motos, T. 1983:137).  

 

Per tenir consciència de l’espai (Motos, T.1983:137) s’estableix un seguit d’indicadors: 

 

 -“Recórrer l’espai de la sala en totes les direccions.” 

 -“Prendre consciència de tots els detalls i objectes.” 

 -“Medir mentalment les distàncies.” 

-“Buscar possibilitats de contacte amb el terra i parets a través de tota la nostra 

superfície corporal.” 

-“Un cop realitzades les pràctiques anteriors recórrer l’espai amb els ulls tancats 

tractant de reconèixer l’entorn de què anteriorment s’ha tractat de prendre consciència.” 

 

També és important  investigar les possibilitats de moviment amb el cos (Motos, T 1983:138) 

com per exemple:  

 

 -“Crear línies paral·leles amb diferents segments corporals.” 

 -“Explorar possibilitats de desplaçament entre dos punts.” 

 -“Formar angles rectes amb segments corporals.” 

-“Buscar possibilitats de suport, per exemple crear diverses figures plàstiques 

subjectant el cos en tres punts.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.9.2. Com ha de ser el material 

 

Els materials que s’utilitzen serveixen de suport i d’intermediari  entre el subjecte i el destinatari, 

i per tant, són un mitjà per a l’autoconeixement. Cada objecte té un significat comú, compartit 

per la resta de persones, però també té un significat subjectiu, ja que per a cada individu tindrà 

unes connotacions particulars i diferents de la resta.  Els objectes tenen una altra funció i és 

servir d’estímul per l’acte creatiu (Motos, T i Aranda,L.  2007). 

 

Segons Motos, T (1983) hi ha tres tractaments que es poden realitzar amb els objectes: el 

tractament de l’objecte des del punt de vista sensorial, el tractament lúdic i el tractament 

simbòlic. 

 

1. El tractament de l’objecte des del punt de vista sensorial, consisteix en utilitzar els 

sentits, per descobrir les qualitats físiques d’un objecte. “Textura, color, forma, pes, 

mida, sonoritat, equilibri, mobilitat, sabor.” ( Motos, T. 1983:138). L’infant a través del 

joc ha de descobrir les possibilitats que li ofereix l’objecte. 

2. El tractament lúdic és quan” l’objecte es transforma, perd la seva funcionalitat per 

adquirir un nou ús.” ( Motos, T. 1983:138). Els infants juguen amb els objectes tot 

donant-los una nova funció, fent ús de la imaginació i creativitat.  

3. I el tractament simbòlic és quan “l’objecte adquireix un valor simbòlic per a mi i 

expresso el sentiment o sensació que aquest em provoca.” (Motos, T. 1983:140). 

 

2.9.3 Rol del mestre  

 

El mestre per tal de poder conduir una classe d’expressió corporal ha de “conèixer la necessitat 

del nen a cada edat i conèixer quins recursos tècnics s’han de posar en funcionament en el 

moment just.” (Eines, J i Mantovani, A. 1997:15). 

 

Tal com sosté Aymerich, C. (1981) El mestre no ha de forçar mai la participació de l’infant en 

les activitats que es realitzin d’expressió corporal. Ha de generar activitats que cridin l’atenció 

del nen i ha d’intentar cercar el moment més idoni per realitzar-les, per tant, seria preferible no 

fer-ho després dels àpats ni abans de l’estona de descans. 

 

Per tal que cada infant pugui expressar-se d’acord amb les seves necessitats, no s’ha de 

realitzar comparacions entre ells, ja que “si l’expressió és la revelació d’un mateix, no s’ha de 

comparar uns amb altres. És necessari recordar que importa més el procés que el resultat.” 

(Eines, J i Mantovani, A. 1997:190). 
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El mestre “[...] experimenta i investiga amb els alumnes, els rodeja d’expectatives i motivacions 

i procura que no falti mai el calor humà, l’afectivitat, camí que condueix cap a la comprensió  i 

comunicació real.” (Cañas, J. 1992:28) . 

 

Per poder ser un bon mestre s’ha de trencar amb la idea del professor omniscient i omnipotent. 

S’ha d’establir una comunicació on el mestre escolti els seus alumnes i es pugui comunicar 

amb ells. I la comprensió és rellevant per obrir-se a la resta de persones, perquè l‘experiència 

sigui motivadora, formativa i educadora. 

 

”L’educador entra en una relació profunda amb el nen/a mitjançant la mirada, el to muscular del 

cos, la seva disponibilitat, la veu, l’expressió oral, esperant el temps necessari perquè el petit 

s’expressi i veure així el desig de contacte, l’expressió de la seva demanda, del tenir-ne prou, de 

refús, d’apropament, de voler mantenir determinada situació.” (Rizo, M citat a Hugas, A.1995) 

 

L’animador és aquell qui ”proporciona els elements necessaris perquè la creativitat no decaigui, 

perquè constantment s’estigui retroalimentant en basa a noves propostes que engloben les 

anteriors i les projecti cap a finals renovats, cap a altres metes.” (Cañas, J. 1992:30).  

A més és l’encarregat de dosificar els exercicis que es duen a terme, per tal que no es facin 

pesats pels infants, si no ven el contrari, on l’infant i trobi plaer i gaudeixi fent-ho. 

Per tant, serà el responsable de fer que l’infant surti de la rutina, a la qual està habituat,”[...] i 

ajudar-lo a escapar de la mediocritat cultural que el nostre món porta inexorable i tristament, a 

dins.” (Cañas, J. 1992:32) 

 

Segons Eines, J i Mantovani, A. (1997) El professor ha de ser: 

● Comprensiu i amistós 

● Organitzat, responsable i sistemàtic 

● Estimulant, àgil i  imaginatiu 

● Humà 

● Comunicatiu 

● Espontani 

● Desinhibit 

● Corporalment expressiu 

 

“El mestre ha d’estudiar-se a si mateix després de cada classe i avaluar la seva actuació 

personal per detectar els defectes i poder jugar millor la pròxima vegada.” (Eines, J i Mantovani, 

A. 1997:178). On ha de lluitar contra els estereotips i jugar lliurement amb els infants per tal 

d’establir una relació positiva i alliberadora, tot deixant enrere el rol tradicional. 
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3. Objectius  

 

Els objectius d’aquest estudi, descrits de forma cronològica, que guien la investigació, són els 

següents: 

 

● Conèixer i analitzar el tractament de l’expressió corporal en les escoles bressol. 

● Contrastar la teoria amb la pràctica realitzada a l’escola bressol, a través de dues 

entrevistes, una a la direcció del centre i una altra a la mestra encarregada de realitzar 

la classe d’expressió corporal, on n’observaré una sessió. 

● Identificar les fortaleses i debilitats de com es treballa l’expressió corporal. 

● Conèixer  tècniques diferents per treballar l’expressió corporal. 

 

4. Metodologia 

 

Aquest treball s’emmarca dins d’un paradigma interpretatiu múltiple, ja que centra el seu interès 

a entendre, comprendre i interpretar com treballen l’expressió corporal a les escoles bressol. I 

alhora conèixer les percepcions, les intencions i les accions dels mestres en l’ús de l’expressió 

corporal.  

 

La metodologia que se segueix és d’orientació interpretativa i comprensiva i es realitza 

mitjançant l’estudi de casos. Ja que la investigació és descriptiva i es desenvolupa a través de 

l’anàlisi d’una mostra, on s’investiga en més d’un centre educatiu. Per poder contrastar i 

comparar  posteriorment la informació obtinguda. 

I també s’utilitza una metodologia d’ investigació avaluativa per tal de valorar l’eficàcia o l’èxit 

de les sessions seguint uns criteris d’observació prèviament planificats. 

 

Per tal d’obtenir tota aquesta informació, primerament es realitza un enregistrament de dues 

entrevistes; una a la directora del centre i una altra a la mestra encarregada de treballar 

l’expressió corporal.  Per tal de conèixer quina idea i concepte té cadascuna sobre l’expressió 

corporal, per posteriorment observar-ne els resultats obtinguts i veure si el pensament 

d’ambdues és similar o bé diferent. 

A continuació,  en les escoles bressol que ha estat possible, s’observa una sessió d’expressió 

corporal que es documenta seguint una graella d’observació que permet conèixer;  la 

conducció de la sessió, la resposta dels infants i el paper de l’educador/a. 

 

I finalment amb la informació obtinguda, es comparen les dades extretes tant de les entrevistes 

com de les sessions observades, per establir-ne una conclusió. La triangulació hi és present, ja 
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que es posa amb joc les dades obtingudes de les entrevistes amb el que s’ha observat de les 

sessions d’expressió corporal  i s’analitza a través de la fonamentació teòrica cercada. 

 

4.1 Mostra 

 

La mostra de la present investigació es basa en l’anàlisi de nou llars d’infants tant d’escoles 

públiques com privades; una d’Hostalets de Balenyà, una de Tona, una de Vic, una de Gurb, 

dues de Manlleu,  una de Centelles, una de Seva i una altra d’Arbúcies. 

S’han escollit aquestes escoles bressol, ja que cadascuna parteix d’una metodologia diferent i 

em permet observar diverses formes de treballar.  

 

Les escoles bressol que analitzaré de la província de Barcelona són: 

 

● Llars d’infants públiques; El Roc Petit, Pa amb Xocolata, Colors, Niu d’infants i El 

Bressol 

● Llar d’infants privada;  Vedruna 

● Llar d’infants concertada; Els Picarols, 

● L’escoleta; El Riu 

 

I de la província de Girona és: 

● Llar d’infants pública; El Jardinet 

 

A continuació, faig una breu descripció de les escoles escollides per la mostra. La informació 

s’ha extret tant de la web de l’Ajuntament  de cada escola bressol, com de la pàgina web del 

centre. 

 

-La llar d’infants d’Hostalets de Balenyà; El Roc Petit, és una escola municipal considerada una 

comunitat viva, ja que està formada per infants, mestres, famílies i el medi social que l’envolta. 

El centre es defineix com a escola catalana, compromesa socialment, solidària i participativa. 

La tasca educativa pretén afavorir el desenvolupament del nen atenent les seves necessitats 

bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social. Volen oferir una educació centrada 

en el nen i les seves necessitats individuals.  

 

 

-L’escola bressol de Seva; El Bressol és una llar d’infants que parteix de l’objectiu que els 

infants adquireixin l’autonomia necessària en el seu dia a dia, tot fomentant el respecte en el 

desenvolupament individual i alhora integral de cada infant. Parteix d’una metodologia centrada 

en l’experimentació, manipulació i exploració de l’entorn, ja que la seva ubicació permet 
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sortides pel poble i boscos propers. A més a més, les famílies poden realitzar aportacions en 

les activitats de l’escola. 

  

-L’escola bressol de Centelles, Niu d’infants treballa per a poder oferir als infants i a les famílies 

un ambient educatiu acollidor i integrador amb l'entorn. Ja que consideren que l’educació 

implica l’acció conjunta de la família i de l’escola. Per aquest motiu, l’equip educatiu treballa per 

a contribuir positivament en el desenvolupament global de l’infant, facilitant els seus 

aprenentatges. Mantenir una bona comunicació i mostrar una actitud afectiva, propera i 

acollidora, receptiva i respectuosa vers els infants i les seves famílies. Aquesta escola bressol 

dóna molta importància a  les festes tradicionals, per aquest motiu les treballa de forma 

conjunta amb altres centres educatius de la zona. 

 

-L’escola bressol de Manlleu; Els Picarols és una model d’escola sostenible on treballen el 

respecte i valors al medi ambient. És la primera escola bressol de la comarca d’Osona que té el 

certificat d’Escola Verda. Donen molta importància a construir el coneixement a través del joc, 

l’observació i l’experimentació. Parteixen d’uns criteris pedagògics basats en la intencionalitat 

educativa i l’atenció individualitzada de cada infant. Prioritzen l’educació en valors i les 

emocions dels infants pel bon desenvolupament d’aquest. A més treballen festes populars, junt 

amb les famílies, per apropar als infants a les tradicions del país. L’escola s’organitza en 

ambients temàtics, ja que permet als infants escollir lliurement què els interessa treballar a 

cada moment. 

  

-L’escola bressol de Manlleu; Colors parteix d’una metodologia que es basa en una gestió 

participativa, oberta, dinàmica i democràtica, on compten amb la implicació de les famílies. Ja 

que fomenten el diàleg i el treball cooperatiu entre l’escola i els pares i mares.  Les activitats 

que s’hi duen  a terme, són activitats de descoberta, d’experimentació, de manipulació, de 

moviment, de comunicació i de convivència. On donen molta importància a la innovació 

educativa com a fruit de la reflexió i del treball en equip.  

 

- La llar d’infants de Vic; Vedruna és una escola bressol catalana amb iniciativa privada, que 

parteixen d’un model de pedagogia activa, on l’educació es fomenta en l’activitat dels infants, la 

qual fa que descobreixin per ells sols o amb l’ajuda dels companys i adults. Aquesta llar es 

caracteritza per una educació basada en els valors i en el benestar de l’infant. 

 

-L’escoleta de Gurb; El Riu és un projecte  d’Educació Viva que va néixer el 2013 fruit de les 

necessitats d’un grup de famílies i educadores, per tal de poder disposar d’un espai on es 

respectessin els processos de vida dels infants. L’objectiu del qual parteixen és vetllar per 

establir vincles afectius que els aportin seguretat als infants per poder desenvolupar els seus 
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aprenentatges. Viuen l’educació com un acompanyament als processos de vida, on els infants 

aprenen a través de l’experiència de compartir, de relacionar-se, d’observar i  explorar. 

 

-La llar d’infants de Tona; Pa amb Xocolata és una escola pública que parteix de diferents 

objectius, adquirir hàbits de convivència, potenciar l’autonomia personal i treballar el respecte i  

la solidaritat.  Parteix d’una metodologia centrada en Reggio Emilia on donen molta importància 

als espais i a l’organització d’aquests. Se centren en els interessos dels infants, per tant, no hi 

ha establerta una programació concreta sinó que depenent de les ganes i motivacions dels 

nens duen a terme una activitat o bé una altra. El que si tenen planificades són activitats 

concretes del centre com són festes populars i tradicions. 

 

-L’escola bressol d’Arbúcies; El Jardinet és una escola bressol de caràcter municipal. 

Consideren que la llar d’infants ha de ser com un “laboratori de pedagogia” on els mestres 

presenten propostes als infants per tal que aquests puguin formular hipòtesis, tocar, manipular, 

comprovar, escoltar, comunicar, gaudir i crear de forma autònoma, ja que l’infant explora i es fa 

preguntes per poder arribar a l’aprenentatge de forma significativa. 
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4.2 Instruments de recerca 

 

Per tal d’obtenir les dades d’aquest treball, les tècniques que utilitzo són l’entrevista i  

l’observació directa. Ja que em permet obtenir una informació clara i concisa, perquè es parteix 

d’uns ítems prèviament treballats i adequats als objectius plantejats al treball.  Les  dades  que 

s’obtenen són de caràcter qualitatiu. 

 

4.2.1 Entrevista 

 

En aquest apartat es defineix el concepte d’entrevista i s’exposa informació per tal d’analitzar i 

dissenyar com serà aquesta.  

Es realitzaran dues entrevistes, a nou escoles bressol. Una a la directora del centre i una altra 

a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal a la llar d’infants.   

Aquests tipus d’entrevistes correspondran al tipus de semiestructurada, ja que és necessari 

tenir un guió sobre allò que es pretén conèixer. 

 

Corbetta, P (2007) i Nahoum, C (1985) parteixen de la idea que l’entrevista és una tècnica per 

mitjà de la qual l’investigador pretén obtenir informació d’una forma oral i personalitzada. 

L’entrevista és un instrument d’exploració que ajuda a identificar variables i relacions, a 

suggerir hipòtesis i a guiar altres fases de la investigació. I serveix com a complement d’altres 

mètodes per a obtenir informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius de les persones 

(creences, actituds, opinions, valors, entre d’altres) que d’altra manera no estan a l’abast de 

l’investigador. 

  

Quintanal, J i Garcia, B (2012:106) defineixen l’entrevista com “una trobada interpersonal per 

obtenir informació, en el que un participant exerceix el rol d’entrevistat i l’altre d’entrevistador.”  

Ja que es té accés a la informació de forma directa i la comunicació és interactiva i 

bidireccional. Aquest fet permet que la informació que se n’extreu provingui tant de la 

comunicació verbal com de la no verbal. 

 

“L’entrevista és una conversa, és l’art de realitzar preguntes i escoltar respostes.” (Dezin, K i 

Lincoln, S. 2005: 643). Aquests dos autors centren l’entrevista donant èmfasi a l’acte 

comunicatiu, on l’escolta és un element fonamental, per tal que l’entrevista estigui enfocada cap 

a l’entrevistador, no cap a l’entrevistat. Per tant, els dos subjectes fonamentals són: 

l’entrevistador i l’entrevistat. Aquesta consistirà en preguntes, prèviament escrites i planificades 

per extreure’n la informació que es necessita.  
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Quan es realitza una entrevista, la persona que la du a terme ha de tenir un propòsit 

determinat, així que prèviament s’ha d’haver preparat i organitzat, per tal de plantejar unes 

bones preguntes i extreure’n una gran quantitat d’informació. 

 

(Vallés, M. 1997:204) afirma:  

“No hi ha enquesta en la qual no s'empri un qüestionari, ni entrevista en què no es compti amb 

un guió d'entrevista [...] El guió de les entrevistes conté els temes i subtemes que s'han de cobrir 

d'acord amb els objectius informatius de la investigació [...] es tracta d'un esquema amb els punts 

a tractar, però que no es considera tancat i l'ordre no s’ha de seguir necessàriament.” 

 

Per tant, seguir un guió pot ser útil per conduir l’entrevista, extraient-ne la informació que 

realment importa a l’entrevistat i en cas que l’entrevista se’n vagi del tema previst, reconduir-la 

mitjançant les preguntes establertes. 

 

El tipus d’entrevista que s’utilitzarà en aquest treball serà l’entrevista estructurada i la no 

estructurada (Quintanal, J i Garcia, B. 2012). 

L’entrevista estructurada  permetrà realitzar preguntes molt concretes a la mestra, tot seguint el 

guió planificat. Tot i que hi ha preguntes obertes i tancades. I l’entrevista no estructurada serà 

útil, ja que són preguntes més flexibles i obertes. On la persona entrevistada podrà exposar els 

seus sentiments i pensaments, i permetrà a l’entrevistador obtenir més informació que una 

entrevista tancada. 

 

Quintanal, J i Garcia, B (2012) exposen que l’entrevista comporta limitacions, ja que s’obté 

molta informació, i per tant, requereix molt de temps a l’hora de la planificació, el 

desenvolupament i l’anàlisi.  

Pot influir a la persona a la qual va dirigida l’entrevista, ja sigui per què a l’entrevistador li 

manquen habilitats o bé no està prou qualificat per dur-la a terme. També pot passar que 

l’entrevistador no estigui d’acord amb les respostes de l’entrevistat i es vegi reflectida la 

subjectivitat a l’entrevista. I la tendència a generalitzar, quan realment no se sap amb exactitud. 

Aquests factors no es poden veure reflectits i no poden influir a l’hora de dur a terme una 

entrevista, independentment del resultat, sigui l’esperat o no. 

 

En primer lloc, l’entrevista que he elaborat per la direcció del centre, ha de servir per complir els 

objectius que m’he formulat per la recerca del treball.  

A continuació es classifiquen les preguntes de l’entrevista d’acord amb els objectius que s’han 

d’assolir. 
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Per l’objectiu 1: Conèixer i analitzar el tractament de l’expressió corporal en les escoles bressol. 

He dissenyat les següents preguntes: 

● Treballeu l’expressió corporal? 

● Com definiries el concepte d’expressió corporal? 

● Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants d’Educació 

Infantil? Per què? 

● Utilitzeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

● A tots els cursos d’educació infantil? 

● Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola bressol? 

● Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió corporal? 

 

Per l’objectiu 2: Contrastar la teoria amb la pràctica realitzada a l’escola bressol, a través de 

dues entrevistes, una a la direcció del centre i una altra a la mestra encarregada de realitzar la 

classe d’expressió corporal, on n’observaré una sessió. 

Les preguntes són les següents: 

● En quina àrea curricular ho vincularies? 

● En quins espais ho treballeu? 

● Utilitzeu materials? Quins? 

● Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

Per l’objectiu 3: Identificar les fortaleses i debilitats de com es treballa l’expressió corporal. 

Hi ha les següents preguntes: 

● Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

● En quins espais ho treballeu? 

● Utilitzeu materials? Quins? 

 

Per l’objectiu 4: Conèixer  tècniques diferents per treballar l’expressió corporal. 

He elaborat la pregunta: 

● Com treballeu l’expressió corporal? 

 

En segon lloc, l’entrevista que he elaborat a la mestra encarregada de treballar l’expressió 

corporal, ha de servir per complir els objectius que m’he formulat per la recerca del treball. 

 

Per l’objectiu 1: Conèixer i analitzar el tractament de l’expressió corporal en les escoles bressol. 

He dissenyat les següents preguntes: 

● Com definiries el  terme expressió corporal? 

● Creus que hi dediqueu suficients hores? 

● Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

● Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

● Com responen els infants en aquestes sessions? 
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Per l’objectiu 2: Contrastar la teoria amb la pràctica realitzada a l’escola bressol, a través de 

dues entrevistes, una a la direcció del centre i una altra a la mestra encarregada de realitzar la 

classe d’expressió corporal, on n’observaré una sessió. 

Les preguntes són les següents: 

● Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? 

● En quina àrea curricular ho vincularies? 

● Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

● Quines activitats realitzeu? 

● Espais on ho treballeu? 

● Què voleu treballar? 

● Tipus de material que utilitzeu? 

 

Per l’objectiu 3: Identificar les fortaleses i debilitats de com es treballa l’expressió corporal. 

Hi ha les següents preguntes:  

● Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

● Com ho treballeu? (lliure/dirigida) 

 

Per l’objectiu 4: Conèixer  tècniques diferents per treballar l’expressió corporal. 

He elaborat les preguntes: 

● Com ho treballeu? (lliure/dirigida) 

● Com utilitzeu el material? 

● Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica? 
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4.2.2 Observació directe  

 

“El mètode d'observació consisteix que l'investigador observi, anoti i analitzi els esdeveniments 

d'interès.” (Blaxter, R. 2008:193). Aquest instrument permet fer el seguiment de les conductes 

individuals i col·lectives davant de les situacions d’ensenyament i aprenentatge i incidir en el 

desenvolupament de les capacitats dels infants.  

 

L’observació directa permet recollir múltiples informacions; enregistrar tots els moviments, 

actituds que realitzarà l’infant durant la sessió d’expressió corporal. I així poder analitzar i 

valorar com utilitzen l’espai, el material i les activitats que s’hi duen a terme.  

Segons Gómez, B (1990) i Angera, A (1991), ens exposen que l’observació és una recollida 

d’informació espontània dels comportaments que poden sorgir al llarg de la recopilació de la 

informació. 

 

Guijarro, R i Velázquez, B (2007) classifiquen l’observació tenint en compte dos besants:  

l’observació participant i l’observació no participant. Aquesta recerca se centre en l’observació 

no participant, ja que l’investigador a través d’aquest tipus d’observació pot recollir la informació 

sense haver d’interaccionar amb les persones que es volen estudiar.  

Per tant, amb aquest tipus d’instrument es pot assolir els objectius que prèviament s’hagin 

definit, ja que permet planificar el què, el com, el quan, el de quina manera s’observarà segons 

el que interessi obtenir dades.  

 

Per tal de poder observar les sessions d’expressió corporal ho realitzaré a través d’una graella 

d’observació, ja que m’ha de servir per complir els objectius que m’he formulat per la recerca 

del treball. 

 

Per l’objectiu 1: Conèixer i analitzar el tractament de l’expressió corporal en les escoles bressol. 

He dissenyat les següents preguntes: 

Respecte a la sessió: 

● Les activitats han estat adequades als infants? 

● S’estableixen relacions durant la sessió? 

Respecte al paper de l’educador/a: 

● Ha dirigit la sessió? 
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Per l’objectiu 2: Contrastar la teoria amb la pràctica realitzada a l’escola bressol, a través de 

dues entrevistes, una a la direcció del centre i una altra a la mestra encarregada de realitzar la 

classe d’expressió corporal, on n’observaré una sessió. 

Les preguntes són les següents: 

Respecte a la sessió: 

● Hi ha un moment de relaxació? 

● Les activitats són d’expressió i comunicació? 

● Al final, hi ha una retroacció de la sessió? 

Respecte al paper de l’educador/a: 

● Prèviament ha preparat la sessió? 

● La intervenció per part de l’educador/a ha estat de guia, deixant temps a l’infant per 

iniciar-se en les activitats? 

● El material escollit, ha estat adequat per fomentar la creativitat de l’infant? 

● L’espai era l’adequat? 

● Les activitats eren d’expressió corporal? 

 

Per l’objectiu 3: Identificar les fortaleses i debilitats de com es treballa l’expressió corporal. 

Hi ha les següents preguntes:  

Respecte a la sessió: 

● S’han utilitzat materials en la sessió? 

● Són adequats a l’edat dels infants? 

● Fomenten la creativitat de l’infant? 

● Les activitats han afavorit la integració en el grup de tots els participants? 

● Hi ha hagut comunicació entre els infants? 

● Les activitats han permès a l’infant el lliure moviment del seu cos i emocions? 

 

Respecte als infants: 

● Els infants s’han sentit còmodes en l’activitat? 

● Han estat motivats per fer la sessió? 

● Han seguit les indicacions de la mestra? 

● Els infants s’han comunicat entre ells? 

● Han pogut expressar-se lliurement? 

● La proposta ha agradat als infants? 

● Han participat tots? 

Respecte al paper de l’educador/a: 

● Ha motivat als infants a participar? Com ho fa? 

● Ha tingut en compte les necessitats de cada infant? 

 

Per l’objectiu 4: Conèixer  tècniques diferents per treballar l’expressió corporal. 

He elaborat les preguntes: 
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Respecte al paper de l’educador/a: 

● Ha plantejat activitats dinàmiques pels infants? 

● Han fet joc dramàtic? 
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5. Recollida, anàlisi i interpretació de les dades 

 

5.1 Recollida de dades  

 

En aquest apartat és possible apreciar la recollida de dades que s’han extret de les entrevistes 

realitzades a les directores i mestres de les escoles bressol. Aquestes entrevistes han estat 

gravades
1
 i transcrites

2
, per tal que la informació fos totalment verídica. A més s’ha dissenyat 

una taula on a la part esquerra hi ha platejades les preguntes de l’entrevista  i seguidament hi 

ha adjuntada la resposta de cada docent. Separades per dues taules diferenciades les 

entrevistes de la directora i les de les mestres. 

A continuació, de cada llar d’infants, en els casos que s’ha pogut, s’han analitzat les opinions 

de la directora i de la mestra, per tal de saber si tenen el mateix pensament respecte al tema de 

l’expressió corporal. I a les escoles que ha estat possible observar una sessió d’expressió 

corporal, s’analitza si la informació extreta de l’entrevista s’adequa a la pràctica realitzada. 

 

La informació que s’ha recollit s’ha tractat exclusivament pel desenvolupament de l’estudi, i al 

mateix temps, s’ha comunicat a les escoles el respecte i la seva absoluta confidencialitat. Ja 

que a les entrevistes s’han escrit noms i cognoms. 

 

5.2 Anàlisi i interpretació de les dades  

 

En aquest apartat s’analitzaran nou entrevistes realitzades a les escoles bressol.  La informació 

ha estat seleccionada i sintetitzada en dues graelles comparatives, una respecte a la informació 

obtinguda de les directores
3
 de les escoles bressol i una altra respecte a les mestres

4
. 

 

En primer lloc s’ha analitzat vuit entrevistes dutes a terme a les directores del centre i a 

continuació, s’ha analitzat set entrevistes realitzades a les mestres de la llar d’infants.  

I per finalitzar a sis centres educatius, ha estat possible comparar la informació extreta de 

l’entrevista de la directora amb la de la mestra encarregada de treballar l‘expressió corporal. 

D’aquests sis centres,  només  he pogut observar la posada a la pràctica de tres. 

 

 

 

                                                 
1
 Les gravacions de les entrevistes es poden trobar als annexos a l’apartat 6, en format cd 

2
 Les transcripcions de les entrevistes es poden trobar als annexos a l’apartat 1 

3
 Per veure la taula comparativa de les directores del centre veure annexos apartat 2 

4
 Per veure la taula comparativa de les mestres del centre veure annexos apartat 3 
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5.2.1 Anàlisi de les entrevistes realitzades a la direcció del centre 

 

Per tal d’analitzar les dades obtingudes en l‘entrevista. En primer lloc s’han analitzat les 

preguntes obertes realitzades a la direcció del centre, on han tingut el màxim grau de llibertat 

per expressar les seves respostes com també s’han analitzat preguntes de resposta tancada.  

On s’ha posat en relació la informació obtinguda de les diverses escoles bressols 

entrevistades.  

 

A continuació, s’analitza i es descriu la informació obtinguda de manera detallada: 

 

En primer lloc, a la pregunta: Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? Totes les 

entrevistades han respost que sí. Quatre exposen que la treballen de manera globalitzada i les 

quatre restants han respost que la treballen durant tot el dia. 

  

En segon lloc, Com definiries el terme expressió corporal? 

Hi ha hagut varietat d’opinions, ja que les paraules clau que s’han utilitzat són: 

  Una directora la defineix com a coneixement de si mateix i dels altres i de les 

emocions. 

   Una altra com a emocions i aspecte motriu. 

Per tant, ambdues coincideixen que les emocions és un tret que forma part de l’expressió 

corporal. 

   Dues entrevistades més consideren que és el moviment que fa el cos. 

  Una altra que és un mitjà per transmetre. 

   Una altra que és el contacte amb l’entorn. 

 La següent que és representar l’estat d’ànim. 

  I per finalitzar, una altra considera que  és una forma d’expressió . 

  

En tercer lloc, Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Les vuit entrevistades han respost que sí.   

Els motius que han donat han estat diversos: 

● “[...] és on potser el nen es defineix més una mica a nivell individual. [...] Coneguin molt 

les seves possibilitats i la dels altres.” 

● “[...] forma part del dia a dia dels nens.” 

● “[...] pel bon desenvolupament del nen.” 

● “[...] el seu mitjà de comunicació a través el cos.” 

● “[...] el nen comença a percebre tot el seu entorn.” 

● [...] permet a l’adult conèixer [...] conèixer tant a nivell motriu com cognitiu.” 
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● Dues no han respost el perquè. 

  

En quart lloc a la pregunta: Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Les vuit entrevistades han respost que sí. 

  

En cinquè lloc:  En quina àrea curricular ho vincularies? 

● Una entrevistada considera que no hi ha cap àrea específica. 

● Cinc entrevistades consideren que l’expressió corporal està vinculada a les tres àrees 

del currículum. 

● Una altra a la descoberta d’un mateix i dels altres. 

● I una altra que només forma part de la descoberta de l’entorn. 

  

En sisè lloc, a la pregunta: Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

   Sis directores han respost que ho treballen durant tot el dia a l’escola bressol. 

   Una altra tres o quatre hores a la setmana. 

  I per finalitzar l’última que ho treballen entre mitja hora i tres quarts a la setmana. 

 

En setè lloc, En quins espais  ho treballeu? 

 Les vuit escoles bressol ho treballen a l’aula ordinària i també a la sala, ja sigui de 

psicomotricitat o bé d’usos múltiples.  D’aquestes vuit, sis ho treballen al pati. 

 A més una escola ho treballa també al passadís i una altra a l’exterior. 

 

En vuitè lloc, a la pregunta: Utilitzeu materials? Quins? 

Les vuit entrevistades han respost que sí que utilitzen materials quan treballen l’expressió 

corporal. 

Respecte a la pregunta Quins? La majoria utilitza material com mòduls tous i durs, teles, 

música, materials de plàstic com cercles i peces de fusta. 

Com elements diferents de la resta: 

● Una directora utilitza crema hidratant, per realitzar massatges. 

● Una altra utilitza objectes de poesia (tenen capses petites i a dins hi ha objectes 

diversos com animals, textures, objectes, entre altres). 

● En dues escoles predomina el material reciclat (en una escola es construeixen ells 

mateixos materials com la cuineta, taules, entre altres elements). 

● Una escola un castell inflable (ja que consideraven més segur un castell que no pas un 

llit elàstic). 

● En dues escoles predomina una piscina de boles. 

● I en una altra material volàtil (on els infants el poden manipular i transformar lliurement). 

  

En novè lloc, Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 
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Les opinions han estat diverses: 

● Una escola considera que vol treballar: les emocions, que l’infant s’obri als altres i que 

l’infant pugui interactuar amb els altres. 

● Una altra considera que vol treballar l’agilitat, el control del propi cos i la relació i 

comunicació amb els altres. 

● El desenvolupament integral del nen. 

● Les possibilitats del cos. 

● Les emocions, el coneixement del cos i conèixer les seves possibilitats. 

● El moviment del cos del nen, la seva expressió  i descobrir l’entorn que l’envolta 

● Una altra els sentiments. 

● I la comunicació d’un mateix  i dels altres i el to muscular. 

  

Es pot observar que dues escoles coincideixen en el terme de les emocions,  quatre parteixen 

de la idea que és important la relació i comunicació d’un mateix i dels altres. I tres volen 

treballar les possibilitats del propi cos de l’infant. 

  

En desè lloc, a la pregunta: Com treballeu l’expressió corporal? 

Totes les escoles bressol parteixen de la idea que treballen l’expressió corporal en el dia a dia i 

de forma global. S’inclouen hàbits i rutines com pot ser cantar cançons, ballar danses, utilitzar 

la música, explicar contes, amb l’experimentació, la poesia, com també fer psicomotricitat. 

Alguns aspectes a destacar, segons la informació obtinguda i tenint en compte que hi ha hagut 

més d’una resposta a la pregunta plantejada: 

● Dues escoles ho treballen a través de massatges 

● Dues més a través d’audicions 

● Una amb representació de contes 

● Una amb titelles 

● Una altra amb el ioga 

● Una amb llums i ombres 

● Una amb festes tradicionals 

● Una altra amb dos tallers concrets: “en moviment i toca-toca” (el taller “en moviment” 

consisteix en treballar amb materials i música actual on els infants exploren el seu cos i 

les possibilitats dels materials i el taller “toca-toca” es treballa només amb materials on 

els infants exploren les seves possibilitats motrius). 

● Amb  una piscina de boles. 

● I una altra amb l’aigua (és un racó de l’aigua on tenen una safata amb diversos 

desnivells, on els infants poden omplir i buidar amb els materials que els hi 

proporcionen). 

 

 

  



44 
 

En onzè lloc: Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

 Set de les entrevistades han respost que no hi ha cap mestre especialista en expressió 

corporal, però d’aquests set, tres han afirmat que tenen una mestra especialista en 

música i una altra una especialista en llengua estrangera. I les restants no en tenen 

cap. 

 Una ha respost que sí que tenen una mestra especialista que té el postgrau de 

psicomotricitat. 

  

En dotzè lloc, a la pregunta: Consideres que el professorat necessita una formació específica 

per portar a la pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Dues entrevistades han respost que no és necessari i sis han respost que sí, ja que consideren 

que és important la formació i el reciclatge constant per part dels mestres. 

 

5.2.2 Anàlisi de les entrevistes realitzades a les mestres del centre 

 

Respecte a la informació extreta de les entrevistes realitzades a les mestres de les escoles 

bressol: 

  

En primer lloc a la pregunta: Com definiries el terme expressió corporal? 

Hi ha hagut diverses opinions: 

● “És expressar-nos a través del cos.” 

● Moviment del cos, les emocions i l’estat d’ànim. 

● “Com s’expressen els nens.” 

● “La manifestació del treball amb el cos.” 

● “La manera de fer visible en el cos el que et passa per dins.” 

● “És un mitjà de comunicació.” 

● “Exteriorització de sentiments.” 

  

Les relacions que s’han observat amb les escoles bressol és: dues mestres consideren que és 

una forma d’expressió. Cinc ho relacionen amb el cos, i les altres dues amb la part més 

cognitiva; les emocions i els sentiments. 

  

En segon lloc: Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per 

què? 

Les set mestres han respost que sí.   

Referent a la pregunta Per què? Les opinions han estat diverses: 

● “Com que és una manera d’expressar-nos surt sola.” 

● “Els nens comencen a conèixer, comencen a descobrir-se les seves parts del cos.” 

● “Estan formant les bases de totes les expressions.” 
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● “Pel domini del cos i les emocions.” 

● “És que és inevitable, perquè en el moment en què et pots moure fas expressió 

corporal.” 

● “És una manera d’expressar-se, de comunicar-se, de relacionar-se amb els companys.” 

● “És una cosa super innata, expressar-se en qualsevol tipus d’acció.” 

 

 Cinc mestres el motiu pel qual creuen que és rellevant és perquè és una forma d’expressió de 

l’infant. Una altra ho relaciona més amb el descobriment de les parts del cos i l’altra amb el 

domini del cos i de les emocions. 

 

En tercer lloc a la pregunta: En quina àrea curricular ho vincularies? 

● Tres mestres ho vincularien a totes les àrees. 

● De les quatre restants;  

-Una ho relaciona a l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres i a la descoberta de 

l’entorn. 

-Dues ho relacionen a la descoberta d’un mateix i dels altres. 

-Una altra no ho vincularia a cap, perquè no treballen segons el currículum. 

  

En quart lloc: Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

●  Quatre mestres consideren que ho treballen tot el dia. 

● Una altra mestra ha respost que no ho treballen per hores, ja que es basen en entorns. 

● I les dues restants; 

-Una fa referència a la psicomotricitat de manera específica, que la 

treballen mitja hora, tres quarts. 

-I l’altra la treballen per tallers, que dura 30 minuts. 

  

En cinquè lloc, a la pregunta: Creus que hi dediqueu suficients hores? 

Cinc mestres han respost que sí, una altra afirma que hi haurien de dedicar més hores i una 

altra que no es basen amb hores, ja que parteixen d’una educació lliure. 

 

 

 En sisè lloc, Com ho treballeu? (lliure/dirigida) 

Totes les escoles bressol duen a terme propostes d’activitats lliures i propostes d’activitat més 

concreta. 

Les escoles que s’ha observat que treballen la psicomotricitat en un moment determinat i a una 

hora determinada són quatre escoles bressol,  El Roc Petit, Vedruna, Colors i Niu d’infants.  Ja 

que tenen un dia programat per fer exclusivament psicomotricitat, i utilitzen l’aula de 

psicomotricitat per fer propostes. 
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En setè lloc, a la pregunta: Quines activitats realitzeu? 

La major part d’escoles bressol treballen l’expressió corporal en el seu dia a dia i de forma 

globalitzada amb activitats com: el bon dia, els contes, les cançons, la música, les danses, amb 

la psicomotricitat i les ombres. 

Les activitats que destaquen de la resta són: 

● Una escola bressol ho treballa també amb jocs de piles, construccions i racons. 

● Una altra escola ho treballa amb audicions, poesia i jocs de falda. 

● Una altra amb teatre de l’oprimit, joc simbòlic i sortides a l’exterior. 

● Una altra amb la relaxació. 

● I una altra amb titelles i tallers específics. 

  

En vuitè lloc,  Espais on ho treballeu? 

Les mestres han explicat més d’un lloc on ho treballen, en forma de síntesi: 

● Cinc mestres o treballen a l’aula ordinària de l’escola bressol. 

● Set mestres o treballen a l’aula de psicomotricitat o aula polivalent. 

● Dues al passadís. 

● Set mestres ho treballen al pati. 

● I dues a altres sales de l’escola bressol com la sala blava, al Vedruna i  la sala lliure al 

Niu d’Infants. 

 

En novè lloc, a la pregunta: Què voleu treballar? 

Hi ha diverses opinions com: 

● Una mestra vol que els infants s’expressin. 

● Una altra les emocions i la part motriu. 

● Una altra la comunicació i les emocions. 

● Una altra mestra el domini del cos i de les emocions. 

● Una altra mestra veure les necessitats dels infants. 

● Una altra mestra el coneixement del propi cos, la relaxació, la flexibilitat, la llibertat de 

moviments i l’espontaneïtat. 

● I per finalitzar, l’altra mestra vol treballar la canalització d’emocions, les pors i 

inseguretats i autoestima. I que l’infant descobreixi les possibilitats del seu cos. 

  

Posant en relació la informació obtinguda i tenint en compte que cada mestra ha donat més 

d’una opinió; quatre mestres volen treballar les emocions, quatre mestres més volen treballar la 

part més motriu de l’infant i dues mestres volen treballar la comunicació. A diferència només 

una vol treballar les necessitats dels infants i una altra vol treballar les pors, inseguretats i 

autoestima. 
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En desè lloc, Tipus de material que utilitzeu? 

Pràcticament el material que s’utilitza és comú a totes les escoles bressol, ja que utilitzen 

material variat, pràcticament totes utilitzen materials naturals, tous, de fusta i de plàstic. 

Els materials que destaquen més sobre la resta són: 

● Dues escoles utilitzen una piscina de boles. 

● Una escola utilitza un trapezi i una hamaca. 

 

En onzè lloc, a la pregunta: Com utilitzeu el material? 

Totes les mestres han respost que permeten a l’infant l’exploració lliure amb el material. 

● En una escola després de l’exploració lliure fan una proposta d’activitat concreta. 

● En una altra escola els infants tenen moments concrets, durant el dia, per fer ús del 

material, com és el cas de l’educació lliure. 

● En una altra escola després de l’exploració hi ha un moment de relaxació. 

● En les altres restants no s’ha especificat. 

  

En dotzè lloc: Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

Dues escoles han respost que no, ja que consideren que ja van fent canvis al llarg del curs. 

I les cinc restants consideren que sí, ja que donen molta importància a anar realitzant canvis 

per poder anar millorant i oferir propostes noves als infants.  

 

En tretzè lloc, a la pregunta: Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

● Dues mestres han respost que sí 

● Cinc mestres han respost que no. D’aquestes cinc, tres comenten que les activitats que 

realitzaven abans a l’escola bressol eren molt dirigides, a diferència de com treballen 

actualment. I les altres dues exposen que amb els anys s’han anat renovant i han anat 

millorant. 

 

En catorzè lloc, a la pregunta: Com responen els infants en aquestes sessions? 

En general comenten que als infants els agrada treballar l’expressió corporal, però que no tots 

responent igual a les sessions. Ja que cadascun és diferent de la resta i va d’acord amb la seva 

personalitat. Hi ha infants que se sentiran més còmodes i segurs i ho expressaran amb el 

moviment del seu cos, en canvi d’altres que es cohibiran i no mostraran el que senten. 

  

I per finalitzar en quinzè lloc: Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica? 

● Cinc mestres han respost que no. 

● Una mestra ha respost que per ella era posar-se un element d’una disfressa per 

explicar un conte. 

● I una altra que agafen idees de diferents autors com; Aucouturier, Montessori i Teatre 

de l’oprimit. 
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5.2.3 Anàlisi de les entrevistes entre la directora i mestra del centre 

  

Després de realitzar les entrevistes a les escoles bressol, es posa en relació l’opinió de la 

directora i de la mestra del centre i en els casos que ha estat possible, les observacions 

realitzades en la sessió d’expressió corporal. 

  

● L’escola bressol El Roc Petit d’Hostalets de Balenyà 

Després d’analitzar tant l’entrevista realitzada a la directora com a la mestra encarregada de 

treballar l’expressió corporal, es pot observar que parteixen de la mateixa opinió sobre com 

treballen l’expressió corporal a l’escola bressol. Consideren que es treballa d’una forma 

globalitzada al centre, a través d’activitats diàries que realitzen. Tot i que tenen estipulat cada 

quinze dies,  treballar exclusivament psicomotricitat a una sala. 

A l’hora de definir el concepte d’expressió corporal; la directora l’ha relacionat amb els 

conceptes; conèixer a un mateix i als altres i emocions. A diferència de la mestra que ho ha 

relacionat amb els conceptes; d’expressió a través del cos i comunicació. 

  

A la pregunta plantejada:  En quina àrea curricular ho vincularies? 

Hi ha hagut discrepàncies, ja que la directora del centre ha respost: “Jo penso que no sé si hi 

ha una àrea com molt específica, perquè ja et dic que nosaltres no la treballem de forma 

específicament com a un objectiu a l’hora de fer una activitat o una programació, però sí que hi 

ha activitats en què fa que l’expressió corporal hi estigui més en compte.” 

I la mestra: “És descobrir-se a ell mateix, descoberta d’un mateix i de l’entorn.” 

  

S’ha observat com duien a terme una dansa a l’aula de P2 de l’escola bressol, que s’ha 

analitzat a través d’una graella d’observació
5
. He pogut observar una relació entre les 

entrevistes i l’observació realitzada. 

  

He pogut observar que del funcionament general de la sessió, hi ha hagut una posada en 

marxa a través d’exercicis d’escalfament de les parts del cos i una retroacció, al final, on la 

mestra preguntava als infants si els havia agradat la sessió. Però no hi ha hagut cap moment 

de relaxació.   

Per realitzar la dansa, hi havia dues mestres. Una mestra ha utilitzat una guitarra com a 

instrument per acompanyar la cançó, i l’altra mestra era l’encarregada de ballar amb els infants.  

La dansa era adequada a l’edat dels nens, ja que era senzilla i permetia moure’s lliurement 

seguint el ritme de la música. Els nens s’anaven mirant entre ells i he observat somriures de 

diversió. 

                                                 
5
 La graella d’observació es pot trobar als annexos a l’apartat 1.1.3 
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Respecte als infants han participat amb energia i entusiasme, ja que la mestra els motivava 

constantment i en moments determinats imitaven la forma de ballar de la mestra. Tots els nens 

i les nenes han participat. 

Respecte al paper de l’educadora, abans de dur a terme l’activitat, ha preparat l’espai, tot 

arraconant els mobles que podien molestar i deixant preparat el material; la guitarra. Abans de 

començar amb l’activitat els ha convidat a venir a l’espai tot motivant-los amb el seu to de veu i 

ànim. Ha respectat aquells infants que no volien venir a l’inici, perquè estaven jugant amb 

material de la classe. Ha dirigit la sessió de forma indirecta, ja que a través de la motivació i 

dels tocs de guitarra, ha deixat que els infants es moguessin i expressessin lliurement.  Tot i 

que l’espai no era gaire gran, i dificultava una mica els moviments, però no ha impedit que els 

infants es moguessin per tot l’espai.  No s’ha observat que fessin joc dramàtic. 

  

● L’escola bressol el Vedruna de Vic 

Després de realitzar les entrevistes a la directora i mestra de l’escola bressol, parteixen de la 

idea que l’expressió corporal es treballa de forma global. 

S’observa que quan defineixen el concepte d’expressió corporal, la directora ho relaciona amb 

la paraula moviment que fa l’infant i la mestra amb el terme expressió. 

La directora ha exposat a l’entrevista que a les escoles bressol s’ha d’eliminar les fraccions 

horàries, i que ja ho estan realitzant, però a diferència, la mestra comenta que encara 

actualment estan seguint la programació estipulada de fragmentació horària.  El que sí que han 

exposat ambdues és que treballen la psicomotricitat en una franja horària concreta, un cop per 

setmana. 

 

A la pregunta: Com treballeu l’expressió corporal? 

La directora del centre ha respost: “[...] avui per exemple fem la representació de Sant Jordi, sí 

que ho fan els grans, però deixàvem participar també més els nens...amb això petites 

representacions..no en fem gaires...però sí que intentes, representació d’un conte de la rateta, 

els tres porquets. ” 

A diferència de l’opinió de la mestra: “Doncs coses així de representacions i coses així, ells no. 

Sí que els fem participar, ara amb el Sant Jordi, ells participen, els hi fan unes titelles..i ara surt 

el sol i ..però no és ells que facin cap representació.” 

 

● L’escola bressol Pa amb Xocolata de Tona 

Tant l’entrevista realitzada a la directora com a la mestra parteixen de la mateixa base i 

comparteixen opinions. Consideren que l’‘expressió corporal es treballa en el dia a dia de 

l’escola bressol i de forma molt globalitzada. 

La directora del centre utilitza els conceptes per definir l’expressió corporal com; emocional i 

motriu i la mestra utilitza conceptes relacionats com emocions i estat d’ànim. 
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Després d’observar una sessió d’expressió corporal a través de danses, a P2, hi ha una relació 

coherent entre les entrevistes realitzades i la pràctica observada amb les graelles 

d’observació
6
. 

 

Pel que fa al funcionament general de la sessió hi ha hagut una posada en marxa, a través de 

jocs d’escalfaments de les parts del cos, i al final de la sessió una relaxació, on els infants s’han 

estirat a sobre una catifa i la mestra els passava suaument un mocador pel cos. I un moment 

de retroacció quan els ha fet asseure a terra per fer-los preguntes; si els havia agradat i quina 

activitat els havia agradat més.  

El material que ha utilitzat ha estat música i mocadors, que han permès que l’infant 

desenvolupes la seva creativitat amb el moviment del seu cos i amb el mocador. Els infants es 

comunicaven amb somriures, mirades, amb el moviment del seu cos. Hi ha algun infant que no 

ha volgut  participar en l’activitat  i la mestra li ha respectat, en primer lloc l’ha convidat a venir, i 

quan aquest li ha negat amb el cap, l’ha respectat. 

Respecte a l’observació dels infants, he vist que s’han sentit còmodes en les activitats 

realitzades, ja que la mestra també els animava i motivava constantment, a través del 

moviment constant del seu cos. En les danses més dirigides, on els infants havien de moure 

parts del cos concretes, seguien a la mestra. Però també hi havia una activitat més lliure on 

l’infant es movia com volia. 

 

Respecte al paper de l’educadora, abans de realitzar l’activitat ha preparat l’espai, la sala de 

psicomotricitat, així que era un espai ampli i lliure d’obstacles.  El material que ha utilitzat la 

mestra ha estat adequat, ja que eren mocadors i han permès la llibertat de moviment i invenció 

de l’infant.  Les activitats que ha realitzat han estat danses, més aviat dirigides, però també els 

ha posat una cançó perquè l’infant es mogués com volgués amb el mocador, tot permeten el 

moviment corporal total de l’infant. No han realitzat activitats de joc dramàtic. 

 

● L’escola bressol els Colors de Manlleu 

Les docents parteixen de la base que l’expressió corporal es treballa de forma global a l’escola 

bressol i que ho treballen sempre. Tot i que respecte a la psicomotricitat la treballen un cop per 

setmana i la durada és de mitja hora, tres quarts. 

 A l’hora de definir el terme expressió corporal, la directora ho relaciona amb la paraula 

contacte amb l’entorn i la mestra amb la paraula treball amb el cos. 

 

A la pregunta: En quina àrea curricular ho vincules?  

Hi ha hagut diversitat d’opinions, ja que la directora ho ha relacionat només a la descoberta de 

l’entorn i la mestra a la descoberta d’un mateix i dels altres. Tal com han exposat en la definició 

del terme d’expressió corporal. 

                                                 
6
 La graella d’observació es pot trobar als annexos a l’apartat 1.2.3 
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● L’escola bressol Niu d’infants de Centelles 

Ambdues parteixen de la idea que l’expressió corporal es treballa de forma general a l’escola 

bressol i des d’una basant més lliure. Tot i que treballen exclusivament la psicomotricitat un cop 

per setmana. 

La directora del centre, per definir el concepte d’expressió corporal ho relaciona amb l’estat 

d’ànim  i la mestra del centre ho cataloga com a mitjà de comunicació. 

En el moment d’exposar si el professorat necessita una formació específica, la directora ha 

exposat: “perquè a vegades la sessió de psico és obrir la porta i gua...tothom sortint corrents i 

“cam piqui pugui”.” Però a diferència, la mestra té una altra visió que ho exposa en tres passos; 

primer preparen el material, a continuació hi ha una exploració lliure de l’infant i finalment un 

moment de relaxació. S’observa que cadascuna treballa d’una forma diferent.  

  

● L’escola bressol El Jardinet d’Arbúcies 

Després de realitzar les entrevistes, parteixen de la idea que l’expressió corporal es treballa de 

forma global a l’escola bressol, tot i que també ho treballen de forma específica mitjançant 

tallers. 

La directora defineix l’expressió corporal com a expressió dels infants i la mestra també ho 

relaciona amb el concepte d’expressió del cos i afegeix l’exteriorització dels sentiments. 

 

Respecte a la pregunta Quantes hores i dediqueu a la setmana? La directora ha exposat que 

ho treballen durant tot el dia, però la mestra s’ha centrat més en els tallers que realitzen que 

són de 30 minuts cadascun. En aquests tallers treballen l’expressió corporal amb objectius 

específics.  

Respecte als espais que ho utilitzen la directora s’ha basat a nivell més global de tota l’escola 

bressol com l’aula, la sala i el pati i la mestra exclusivament a la sala polivalent que és on van 

els infants de P1 i P2 a treballar amb els tallers. I els lactants ho treballen a dins a pròpia aula. 

 

Després d’observar una sessió d’expressió corporal, amb infants de P1 i haver-la analitzat a 

través d’una graella d’observació
7
. Es veu que hi ha una coherència i relació amb les 

entrevistes realitzades i la pràctica observada.  

 

En relació al funcionament general de la sessió, abans d’iniciar-la no hi ha hagut una posada 

en marxa, sinó que s’ha deixat que els infants des de l‘inici que han entrat a la sala, exploressin 

amb el material. El que sí que hi ha hagut és un moment de relaxació on els infants s’han 

assegut i els ha posat una música suau i relaxant. L’activitat disposava de material divers, com 

música actual, cordes, fustes i teles, adequades a l’edat dels infants, que permeten el lliure 

                                                 
7
  La graella d’observació es pot trobar als annexos a l’apartat 1.9.3 
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moviment del cos i fomenten la creativitat. Els infants durant l’activitat s’han comunicat amb la 

mirada, els somriures i amb el moviment del cos i materials. 

Pel que fa als infants, he observat que s’han sentit la majoria còmodes, ja que jugaven i 

interactuaven amb el material i espai. A més la mestra els animava i motivava a ballar. Tot i que 

un infant no ha participat, ja que plorava constantment. 

Respecte al paper de l’educadora, abans de realitzar la sessió ha preparat l’espai i el material. 

Ha deixat temps a què els infants s’iniciessin a ballar i explorar amb el material. Ha dirigit de 

forma indirecta la sessió, ja que quan la música variava deia “oh-oh” i els infants n’eren 

conscients. En tot moment ha motivat als infants, tot ballant amb ells i animant-los agafant una 

tela de grans dimensions i passant-los-hi pel cap.  

El material seleccionat permetia la lliure exploració i manipulació i a més l’espai era adequat, ja 

que era molt ampli i lliure d’obstacles. També ha respectat a aquells infants que no volien 

participar i necessitaven més temps per adaptar-se a l’espai. Ha realitzat un circuit de forma 

lliure, on els infants podien ballar amb els materials o jugar amb ells. No han realitzat cap 

activitat de joc dramàtic.  
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6. Conclusions 

 

Després de realitzar l’estudi del treball i donant resposta a la hipòtesi que em vaig formular 

inicialment, puc afirmar que de les nou escoles bressol que he analitzat, totes treballen la 

psicomotricitat, però només quatre ho fan dins d’una franja horària concreta i dediquen a 

treballar exclusivament la psicomotricitat. Per tant, aquestes quatre escoles bressol només 

treballen la psicomotricitat quan tenen disponibilitat per anar a una sala àmplia. A diferència de 

les altres llars que ho treballen en diferents espais i depenent dels interessos dels infants.  

 

Respecte als objectius plantejats a l’iniciï del treball puc afirmar que els he pogut assolir tots, ja 

que he pogut conèixer el funcionament i metodologia de les escoles, i aquest fet m’ha permès 

posteriorment realitzar una anàlisi i donar resposta a la pregunta inicial plantejada Com 

treballen l’expressió corporal a les escoles bressol? 

 

A través de la informació teòrica que prèviament s’ha realitzat, m’ha permès tenir un 

coneixement més ampli sobre l’expressió corporal i gràcies a les entrevistes i a l’observació de 

la pràctica d’una sessió d’expressió corporal a les llars d’infants, he pogut contrastar la 

informació, relacionant la teoria amb la pràctica. 

 Després de fer un buidatge i comparació de les entrevistes, totes les directores i mestres 

arriben a la conclusió que l’expressió corporal es treballa a l’escola bressol diàriament i d’una 

forma globalitzada. Ja que consideren que l’expressió corporal i és sempre des que els infants 

entren a l’escola fins que surten. Es treballa amb activitats quotidianes com; el bon dia, quan 

experimenten amb el material que els hi ofereixen, quan canten cançons, quan fan danses, 

quan van al pati, quan els proposen activitats d’experimentació, de descoberta, amb la 

psicomotricitat, entre altres.  

L’element que he observat i que m’han comentat que no treballen és amb el joc dramàtic, ja 

que consideren que encara és aviat per treballar-ho. 

Tal com exposa Tejerina, I (1994) el joc dramàtic és aquell joc on es fa servir la imaginació i es 

respon al principi de “fer com si fóssim”  on els infants poden jugar a convertir-se amb diferents 

personatges. Tot i ser plantejat com un joc, està planificat i estructurat, per tant, s’allunya de 

què seria el joc simbòlic.  Es pot iniciar als infants cap a aquesta disciplina tot i que encara no 

se’ls pot exigir. 

  

He pogut observar tres sessions d’expressió corporal. A dues feien danses, on els infants 

podien moure’s per l’espai tot provant el seu cos i moviments. I en una altra escola ho 

treballaven a través de material i música actual. Tal com afirmava (Hugas, A.1995:85) ”es 

tracta, doncs, de deixar projectar a través del cos les emocions i els sentiments del moment  i 

que no quedin només en el pensament i la imaginació.” 
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De les sessions observades només una d’elles va seguir els apartats que estableix (Motos, T i  

Navarro, A. 2003)  com és una posada en marxa, una relaxació, l’expressió-comunicació i la 

retroacció. Però les altres van treballar-ne alguns aspectes concrets i d’altres no. Per exemple 

una no va fer relaxació i l’altre no va fer una posada en marxa i una retroacció.  Considero que 

en algun cas va ser perquè ho treballen de forma espontània i no com una activitat o sessió 

que ha estat planificada. 

  

M’agradaria fer esment, que en totes les entrevistes realitzades es va donar una gran 

importància el fet de respectar a l’infant i deixar-li temps per habituar-se a una activitat. Partint 

de la idea d’Aymerich, C. (1981) el mestre és l’encarregat de motivar als infants amb activitats 

que els cridin l’atenció, però mai els ha de forçar a participar si no n’estan preparats. 

  

Quan s’exposen els motius pels quals volen treballar l’expressió corporal, de forma global les 

directores i mestres utilitzen concepte com;  interacció amb els altres, control del cos, la llibertat 

de moviments, l’expressió de les emocions i els sentiments, la relaxació, la inseguretat, 

l’autoestima. Per tant, no només es fa referència al cos sinó també a la part més cognitiva.  

Partint de les  idees de  (Stokoe, P. 1987)  el  cos és un mitjà de comunicació que utilitzen els 

infants per exterioritzar el que tenen retingut a dins seu i permet donar respostes als missatges 

dels processos comunicatius que vénen d’altres persones. 

Per aquest motiu, la major part de les entrevistades consideren que l’expressió corporal està 

inclosa a totes les àrees del currículum. Tot i que en el currículum quan es fa esment a 

l’expressió corporal centra més l’atenció en les àrees; de descoberta d’un mateix i dels altres i 

de comunicació i llenguatges. 

  

El fet de conèixer l’opinió i metodologia de les llars d’infants m’ha permès valorar quines 

prioritats tenen i donen en el treball de l’expressió corporal, que em permet identificar les 

fortaleses i debilitats de cadascuna. 

He observat que algunes escoles bressol, treballaven per racons on tenen a cada aula un espai 

específic per treballar l’expressió corporal com és per exemple la psicomotricitat. O bé treballen  

per ambients, que també disposen de materials com mòduls tous i diferents estructures per 

potenciar el moviment a dins l’aula o per entorns d’aprenentatge. A diferència d’altres que a 

l’aula hi ha material més específic per treballar la comunicació i llenguatge i la descoberta de 

l’entorn i l’espai més utilitzat per potenciar el moviment és el pati o bé a la sala d’usos múltiples.  

També he trobat interessant el material que utilitzaven a les llars, en totes era pràcticament el 

mateix excepte elements com; un castell inflable, una piscina de boles, trapezi, tobogan, 

hamaca que són elements que m’han sorprès, ja que anteriorment no els havia vist en una 

escola bressol. 

  

És evident que no totes les llars d’infants disposen d’un espai ampli per treballar l’expressió 

corporal, però sí que intenten buscar recursos i utilitzar espais amb múltiples funcions perquè 
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els infants tinguin un lloc ampli i còmode per jugar. Tal com sostenia (Stokoe, P. 1987) cal 

distribuir i canviar l’espai en funció de les activitats que hi vulguis dur a terme, però és important 

que hi hagi una lliure circulació. 

Els infants necessiten un espai adaptat als seus moviments i, per aquesta raó, és important que 

la roba no l’obstaculitzi, el terra sigui ferm i espaiós i tingui material que l’estimuli (Falk, J. 

1991). 

  

Gràcies a aquest estudi he pogut aprendre i conèixer diferents formes i maneres de treballar 

l’expressió corporal, que en l’àmbit personal ha estat molt enriquidor.   

He pogut descobrir una altra metodologia de treball basada en una educació lliure, que m’ha 

permès entendre i comprendre com la treballen des del seu punt de vista, on es basen 

principalment amb entorns concrets i amb materials diversos que permeten la llibertat de 

moviment de l’infant i el més rellevant és la capacitat de decisió que té l’infant per dur a terme 

una activitat determinada.   

He après una altra forma de treballar l’expressió corporal  a través del ioga.   

El ioga a l’educació és un ensenyament interdisciplinari que ajuda als infants a despertar les 

intel·ligències múltiples que tenen a dins seu, també ajuda a ser més creatius, més sensibles, 

més intel·ligents i en definitiva a ser més feliços (Garcia, D. 2011). 

També he trobat molt interessant quan una mestra exposa que treballen l’expressió corporal 

amb música actual, ja que consideren que d’aquesta manera l’infant connecta amb el que viu a 

la seva vida diària i posteriorment hi pot trobar un sentit i recordar moments viscuts, quan 

escoltava aquesta música. 

 

He descobert escoles fantàstiques, algunes amb patis excel·lents i molt motivadors pels infants. 

M’agradaria descriure un pati en concret, que quan el vaig trepitjar, vaig tornar  a sentir-me una 

nena.  Amb un caminet fet de pedra i a tot el seu voltant ple de plantes aromàtiques, que quan 

passaves et feien ajupir. Escales i torres fetes amb material reciclat, que convidada a enfilar-t’hi 

i a observar el paisatge. Túnels fets amb tubs molt llargs i foscos on la curiositat sorgia, casetes 

petites fetes de fusta on a dins hi havia miralls, entre altres elements. Un munt de materials que 

permeten a l’infant explorar totalment les seves possibilitats motores. 

 

 “L’expressió corporal ha pres les seves tècniques i procediments de diverses procedències: 

mim, tècnica actora, dansa, psicodrama, ioga, acrobàtica, tècniques de meditació gimnàstica 

orientals, etc. La seva difusió i èxit es deu a prendre una consciència generalitzada de què 

tothom és capaç d’expressar-se corporalment.” (Motos, T i Aranda, L, 2007: 21).  

 

Considero que el fet de realitzar entrevistes de forma directa a les persones, m‘ha permès 

obtenir més informació de l’esperada, ja que a part de l’entrevista, em van ensenyar l’escola, i 

em van informar sobre la seva metodologia i vaig poder veure els diferents espais de la llar com 

les aules, el pati i els materials que utilitzaven. 
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A més les observacions m’han permès obtenir molta informació sobre cada llar d’infants i m’ha 

permès obtenir recursos i materials útils i molt enriquidors de cara a la meva futura professió de 

mestra. Ja que cada escola és diferent però totes parteixen de la mateixa base que l’expressió 

corporal es treballa sempre a l’escola bressol. 
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 7. Limitacions de la recerca  

 

Pel que fa a la fonamentació teòrica del treball, m’ha costat cercar informació sobre com ha de 

ser l’espai per treballar l’expressió corporal i els materials que es poden utilitzar en aquestes 

sessions. Per aquest motiu, l’extensió d’aquests apartats és limitada.  

 

Referent a la part pràctica, la intenció d’aquest estudi era realitzar entrevistes a totes les 

escoles bressol de Vic, però a causa de la falta de temps per part de les escoles, la recerca 

s’ha realitzat en aquelles llars on ha estat possible per flexibilitat i disponibilitat. Aquest fet ha 

limitat la meva recerca i no m’ha permès fer una anàlisi estadística. 

De les escoles bressol entrevistades, no ha estat possible, en totes, fer entrevistes tant a la 

direcció com a les mestres per manca de temps i organització de les escoles.  A més només he 

pogut observar tres sessions d’expressió corporal, ja que per part de les llars d’infants era difícil  

d’organitzar per manca de temps i personal.  
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1.Transcripcions de les entrevistes 

1.1 Escola bressol El Roc Petit 

1.1.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: El Roc Petit d’Hostalets de Balenyà 

NOM I COGNOMS: Pilar Molist 

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Sí, o sigui la treballem pràcticament totes les hores d’escola...l’expressió corporal es treballa 

sempre. 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

Penso que és important tenir en compte, perquè a partir de l’expressió corporal els nens es 

coneixen més a si mateixos i coneixen més als altres.. i també treballes...Surten molt les 

emocions a través de l’expressió corporal. 

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Sí, jo penso que des de la primera edat que tenim a l’escola, que són els quatre mesos, i potser 

encara és més important quan són així més bebès. 

És important perquè són edats en què els nens són esponges i és on potser el nen es defineix 

més una mica a nivell individual. Llavors d’expressió corporal el que fa és que coneguin molt les 

seves possibilitats i la dels altres. 

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Sí, penso que a totes les edats inclús quan ets adult també. 

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Jo penso que no sé si hi ha una àrea com molt específica, perquè ja et dic que nosaltres no la 

treballem de forma específicament com a un objectiu a l’hora de fer una activitat o una 

programació, però sí que hi ha activitats en què fa que l’expressió corporal hi estigui més en 

compte. 

6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

No dedicar específicament però sí que on pot haver-hi més expressió corporal podríem comptar 

específicament quan fem la música, quan fem la psico, inclús quan fem experimentació. 

Podríem dir tres o quatre hores a la setmana.  

7. En quins espais  ho treballeu? 

Normalment tenim un espai a dalt que és una aula més de psico que puja cada dia de la 

setmana un grup d’edat. La música i així es fa a l’espai polivalent que és un altre espai d’aquí a 

baix o bé a l’aula.  
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8. Utilitzeu materials? Quins? 

Sobretot et podria dir que amb robes, amb música, amb instruments...clar, molt amb les danses 

més que materials més concrets. 

Llavors els més grandets sí que juguen molt, en què fan amb cremes hidratants massatges, 

llavors aquí sí que la treballes més específicament.  

9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

Sempre nosaltres partim de la base que les emocions és importantíssim en aquestes edats. És 

el fet d’obrir-se els altres i el fet d’interactuar tant fent expressió corporal, doncs és una mica el 

que busquem treballar.  

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

Música, psicomotricitat i experimentació. 

Com activitat els de P2 sí que fem massatges, però tot d’eines i llavores amb l’aigua, amb 

l’aigua també treballem l’expressió corporal. També et podria dir...jo penso que tot el treball 

d’experimentació, el treballes moltíssim l’expressió corporal. Bueno a vegades ens embrutem, 

en mirem, ens pintem, ho treballes moltíssim.  

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

No, específicament d’expressió corporal no, tenim mestra de música que ve un dia a la 

setmana, són sis aules, tres aules una setmana i tres aules l’altre, així que vol dir cada quinze 

dies repeteix amb el mateix grup de nens, que aquí sí que la treballem moltíssim. I llavores 

tenim una fisioterapeuta, en què a més a més fem sessions de psicomotricitat, en què aquí és 

més específic perquè puguis treballar l’expressió corporal.  

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Jo penso que, més que necessitar, sempre és bo qualsevol formació que puguem anar fent, 

sempre al dia a dia és un aprenentatge constant per part nostra.  
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1.1.2 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal  

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLA BRESSOL: El Roc Petit, d’Hostalets de Balenyà 

NOM I COGNOMS: Pilar 

CURS: P1 

Preguntes dimensió :Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

És expressar-nos a través del cos, i en aquests nens com que no parlen encara, és la manera que 

tenen de comunicar-nos les seves coses, quan estan contents quan estan tristos, les seves 

angoixes, quan tenen una necessitat. Si un dia corren molt i penses bueno igual aquest dia tenen 

ganes d’uf, de desfogar-nos una mica. I inclús el llenguatge corporal tal com l’entenc jo, pot ser 

aquest matí cantes cançons i veus que els nens estan contents i el piquen de mans, doncs això a 

tu t’està transmetent una cosa, t’està transmetent que aquella activitat, allò que estàs fent en 

aquell moment, funciona, saps? O sigui que en aquests nens que no parlen és una manera que 

ells tenen d’expressar-nos les seves coses, les seves necessitats, les seves angoixes, les seves 

coses, quan tenen pipi, quan tenen caca, també t’ho expressen a la seva manera, però no t’ho 

diuen perquè fins que no xerren no t’ho poden dir, però sí que s’expressen a través del cos t’estan 

dient que volen que els canvis perquè hi ha algu que no està bé quan tenen pipi i quan tenen 

caca.  

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

Sí, penso que sí i a més a més igual en el dia a dia, encara que tu no t’ho proposis, surt el 

llenguatge corporal, perquè és la necessitat que ells tenen d’explicar-te i expressar-te alguna 

cosa. Tampoc cal que te’l plantegis com a objectiu, perquè surt de natural, penso jo. Una altra 

cosa és que vulguis treballar la psicomotricitat que tu vulguis treballar una cosa concreta amb la 

psicomotricitat, treballar el tacte amb els peus, amb les mans, que tu ja tens un objectiu per fer-ho. 

Però si tu deixes als nens amb una aula molt gran on tenen espais i coses per jugar i corren, 

salten i pugen i baixen i tal, tot això és expressió corporal que els surt d’ells, tu no estàs fent res, 

només els estàs posant un material al seu abast i ells reaccionen amb aquest material. I amb les 

cançons igual eh, jo puc passar tots els dies amb la mateixa monotonia amb la mateixa...ara no sé 

com dir-ho amb la mateixa rutina, de què cada dia cantes cançons, els nens al final tu no has pas 

de dir va ara feu aquests gestos, els hi surten, tot plegat veus un dia que un nen fa un gest 

concret o una expressió concreta i tu no li has pas dit que ho faci. De vegades no és posar-t’ho 

com a objectiu perquè surt sol. Com que és una manera d’expressar-nos surt sol. 

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

És descobrir-se a ell mateix, descoberta d’un mateix i de l’entorn 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?  

Els nens aquí a l’escola evidentment d’estones asseguts en fan ben poques, constantment estan 

fent expressió corporal, què vol dir, doncs que cada setmana podem dedicar un parell d’hores a 

fer psicomotricitat, durant tota la setmana, que si ara ballem una cançó, que si ara ens aixequem i 
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fem una rotllana, que si ara anem al pati i ens enfilem al tobogan i baixem i tal i qual...ells 

s’expressen, durant la setmana doncs no ho sé, clar és que seria molt difícil calcular les estones. 

Jo per exemple cada quinze dies  amb el grup de P1, cada quinze dies pujo a la sala de 

psicomotricitat, hi dedico mitja horeta, tresquarts, estem allà ens traiem les sabates, ens posem 

els mitjons de psicomotricitat i juguem. I aquell dia sí que només ho dediquem a això i són tres 

quartets d’hora. A partir d’aquí, bueno, és el dia a dia i com que és el dia a dia un dia estàs al pati 

vint minuts, un altre dia jugaràs a la classe hi estaràs tot el matí, fas un joc lliure...hi ha dies que 

fem joc lliure, va doncs avui no farem res d’activitats i que els nens vagin jugant i omplen, buiden i 

fan i desfan  i tal i qual...això és manera d’expressar-se. 

5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

Bueno, com que jo penso que respectem els seus ritmes i les seves maneres, jo penso que sí. 

Perquè tampoc et plateges tenir els infants assentats en una cadira, o assentats gaire estona, 

també ho veus que els nens necessiten moure’s i desplaçar-se. 

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

Podem jugar amb pilotes, juguem amb aros, amb matalassos i caixes, això de posar-nos  a dins 

les caixes, amb la psicomotricitat. En el dia a dia de l’escola ho treballem més amb les estones del 

bon dia que en diem nosaltres, bueno tu cantes cançons expliques contes i els nens amb la seva 

mirada i els seus gestos doncs ja t’estan transmetent alguna cosa. 

El demés tots són jocs de fer piles,  jocs de fer construccions, cosetes d’aquestes, ells les agafen 

perquè les tenen a l’aula i juguen, passem revistes...són activitats d’aquestes molt quotidianes. 

7.Quines activitats realitzeu? 

Danses, cançons, jocs de psicomotricitat. 

8. Espais on ho treballeu? 

El pati, la classe pròpiament dita, a dalt a la sala que tenim de psicomotricitat o sigui ja són espais 

que no hi tens joguines, que per tant, estan dedicats a fer això, hi ha material tou, piscina amb 

pilotes, però ja són espais que són adaptats, que no hi ha joguines ni re perquè es distreguin.  

Seria això l’aula al pati, les aules de dalt, aquí a fora tenim un espai, el passadís que és molt llarg i 

gran i tenim uns quants racons, on els nens els agrada molt sortir aquí. També seria un altre espai 

de joc que ells tenen lliure i van al racó que ells volen, el racó de les nines, el racó dels cotxes, el 

de la sorra...Pugen i baixen amb els cotxets amb les nines. És un altre espai que fem servir. 

Normalment juguen molt lliurement, però molt, hi ha dies molt concrets que tu pots dir, mira avui 

en comptes de fer un joc a dins l’aula agafaré per dir algu, els instruments de música i farem joc 

amb els instruments de música, o cotxes grans, pots donar-los un joc concret o peces de clic. 

Algun dia, de tant en quan pots donar jocs concrets, però si no juguen molt lliurement tenen 

moltes joguines al seu abast i juguen molt lliurement. Ara aquesta mitja horeta, donem la fruita, 

després ens tocarà música, i tornen a jugar lliurement fins a l’hora de canvi. Tampoc es passen tot 

el dia jugant lliurement, hi ha activitats que cada dia fas, el dilluns fas una cosa, el dimarts una 

altra, jo almenys intento fer això, penso que a nivell de pares també va bé, avui hem fet l’hora del 

conte, quin conte heu explicat...Ens organitzem tots una mica i els nens quan dius avui explicaré 

un conte, ja saben on han d’anar. 
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9. Què voleu treballar? 

Una mica que els nens s’expressin, què necessiten, si estan bé, si estan contents, si estan feliços, 

que en definitiva és el que volem, que estiguin bé i amb l’expressió de la cara com la seva manera 

de jugar. No són nens que estan en un racó quiets, que no s’ho estan passant bé. Són nens que 

corren, que t’ensenyen les coses, que et comuniquen, això vol dir que els nens estan bé.  

10. Tipus de material que utilitzeu? 

És tot bastant material natural, substituïm molt el plàstic, les típiques joguines de plàstic per peces 

de fusta, robes, jo tinc cotxes a l’aula i són de roba, en comptes de fer servir el típic cotxe de 

plàstic, doncs cotxes de roba. I quan fem construccions fem peces de fusta. Intentem posar 

materials naturals. 

11. Com utilitzeu el material? 

És bastant lliure, tret que hi ha algun dia que dius, anirem a la sala, posarem tot el material tou, 

peces que no es poden fer mal, grans i tu els hi montes d’una manera i ells després t’ho 

desmunten i ho munten d’una altra.  

A vegades quan juguem amb aros, a vegades montes un circuit amb aros, jo encara no ho he fet 

cap cop amb P1, però amb P2 sí que sé que ho fan, munten circuits; ara una cadira, ara un banc, 

una peça tova, ara una taula i una fusta a sobre per passar per sota, també es treballa això, però 

de moment ho hem treballat a nivell de P2, jo encara no ho he fet amb P1 de fer un circuit. 

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

Jo no, tal com ho veig i de manera que he passat per totes les edats, no, perquè  penso que 

estem sempre a les necessitats del nen en totes les edats. Quan estava amb lactants, quan un 

nen necessitava estar moltes estones a terra, pues ell s’està a terra li dónes materials al seu 

abast i ell també s’expressa d’aquella manera, molt posant-se les cosetes a la boca. Amb P1 ja 

fas un altre treball més treballar la psicomotricitat i deixar-los que es moguin. Amb P2 ja hi ha un 

altre treball, jo penso que no canviaria re per això, perquè veig que anem fent les coses a mida 

que els nens també van demanant. 

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

Sí, aquesta escola és pràcticament nova, es va obrir el 2006 i des de llavores treballem seguint 

aquesta metodologia. 

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Jo veig que els hi agrada molt, també depèn una mica de la motivació que hi vulgui posar 

l’educadora, si tu dius, va anem a ballar i prou o bé agafem-nos de les mans i prou, igual hi ha 

nens que no saben què han de fer. Però si tu dius va agafem-nos de les mans que posarem 

música, farem un saltironet, cap aquí, cap allà i tu et poses amb ells ha fet la rotllana. Et poses 

amb ells ha fer les coses, home el primer dia pot ser que se te’n despistin alguns, però al final 

aconseguim el que volem perquè els motivem, has de mirar de motivar-los perquè a ells també els 

agradi.  

15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica?  

No, joc dramàtic no, el que per exemple, no sé si serveix això, però a vegades per explicar contes, 

sí que el que fas és, jo que sé imaginat, posar-te algun vestit d’algu o posar-te un barret o alguna 



69 
 

cosa que en els nens en aquell moment els estàs atraient més l’atenció encara. Cosetes així, jo 

les he fet, quan vull atraure la seva atenció.  
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1.1.3 Graella d’observació  

Taula 3: Graella d’observació del funcionament general de la sessió: 

ESCOLA BRESSOL: El Roc Petit 

EDAT: P2 

TEMPS D’OBSERVACIÓ: 10 minuts 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Hi ha una posada en marxa? X  Escalfament de les parts del cos 

2. Hi ha un moment de relaxació?  X  

3.Les activitats són d’expressió i 

comunicació? 

X 

 

 Dansa 

4. Al final, hi ha una retroacció de 

la sessió? 

X  Pregunten als infants si s’ho han 

passat bé 

5.S’han utilitzat materials en la 

sessió? 

X  Guitarra per acompanyar la dansa 

6.Són adequats a l’edat dels 

infants? 

X   

7.Fomenten la creativitat de 

l’infant? 

X  És música, l’infant pot imaginar i 

moure’s com vol 

8.Les activitats han estat 

adequades als infants? 

X   

9. Les activitats han afavorit la 

integració en el grup de tots els 

participants? 

X   

10.Hi ha hagut comunicació entre 

els infants? 

X  Mirades, somriures, abraçades 

11.S’estableixen relacions durant 

la sessió? 

X  Relacions entre els companys 

12. Les activitats han permès a 

l’infant el lliure moviment del seu 

cos i emocions? 

X  La dansa era pautada, però a la 

vegada lliure en moviments. 
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Taula 4: Graella d’observació dels infants 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Els infants s’han sentit còmodes 

en l’activitat? 

X  Han participat activament i amb energia 

2. Han estat motivats per fer la 

sessió? 

X  La mestra els ha animat molt a ballar 

3.Han seguit les indicacions de la 

mestra? 

X  Quan la mestra deia per exemple: 

”Aixequem les mans” tots seguien 

4.Els infants s’han comunicat entre 

ells? 

X  Amb comunicació no verbal 

5.Han pogut expressar-se 

lliurement? 

X  Amb el moviment del cos i expressió 

facial 

6. La proposta ha agradat als 

infants? 

X  Reien, gaudien i es notava que els hi 

agradava 

7.Han participat tots? X   

 

Taula 5: Graella d’observació del paper de l’educador/a: 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Prèviament ha preparat la 

sessió? 

X  S’ha realitzat a l’aula ha mogut el 

material de l’aula i ha preparat el 

material: la guitarra 

2.La intervenció per part de 

l’educador/a ha estat de guia, 

deixant temps a l’infant per iniciar-

se en les activitats? 

X   

3. Ha dirigit la sessió? X  També deixava que els infants 

ballessin al seu ritme i com ells 

preferissin 

4.Ha motivat als infants a 

participar? Com ho fa? 

X  Animant-los amb la veu i fent tocs amb 

la guitarra 

5. El material escollit, ha estat 

adequat per fomentar la creativitat 

de l’infant? 

X  La dansa permetia el lliure moviment 

de l’infant, tot i que l’espai era petit 

6.L’espai era l’adequat?  X Era una mica petit 

7.Ha tingut en compte les 

necessitats de cada infant? 

X   

8.Ha plantejat activitats 

dinàmiques pels infants? 

X 

 

 

 Els infants es movien per l’espai tot 

ballant 
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9. Les activitats eren d’expressió 

corporal? 

X 

 

 Dansa  

10.Han fet joc dramàtic?  X  
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1.2 Escola bressol Pa amb Xocolata 

1.2.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: Pa amb Xocolata de Tona  

NOM I COGNOMS: Marta  

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Sí, treballem l’expressió corporal perquè a més és un aspecte que es treballa de manera molt 

globalitzada, en molts àmbits i en la majoria de moments del dia, qualsevol moment és fantàstic 

per treballar l’expressió corporal. 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

L’expressió corporal és tot el que fa referència...és tan global...estem parlant des de les 

emocions, un aspecte més emocional, estem parlant des de l’aspecte més motriu, motricitat 

gruixuda, motricitat fina, gesticulació en el moment de fer poesia, en el moment de cantar 

cançons, en el moment de fer danses, en el moment de fer activitats més concretes. Però és un 

terme molt, molt, molt  general i molt global vaja.  

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Evidentment, moltíssim, és important treballar-ho, però és tan general i global, lo bo és que es 

treballa sense voler, diem que forma part del dia a dia dels nens d’aquesta edat de l’escola 

bressol, és a dir, no et planteges que vas a treballar l’expressió corporal pròpiament dita. És a 

dir, qualsevol activitat ja tens clar que treballes expressió corporal i és bàsic, a nivell emocional, 

a nivell motriu, en tots els àmbits que acabo de comentar ara mateix.   

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Sí, evidentment, perquè a més a més,  a veure en diferents àmbits que és el que comentava 

fins ara, però els nens de lactants, quan tu veus que estan fent un canvi a nivell motriu o que la 

necessitat d’aquells infants és una altra dels que tenien fins ara, perquè veus que comencen a 

arrossegar-se o que comencen, no sé, a aixecar-se tu transformes el material, el mobiliari que 

hi ha a l’aula, en funció de les seves necessitats. Per tant, es pot fer des de lactants fins a 2 

anys. I si als 2 anys també fas els canvis oportuns, val, per tant t’adaptes a les seves 

necessitats i alhora es fan moltes més activitats, entre cometes, més dirigides, molt curtetes 

però ja focalitzades a treballar això. 

Els dos anys es treballa d’aquesta altra manera, ja no només en funció dels seus interessos 

sinó també en funció el que vulgui fer la mestra en aquell moment, que tingui pensat i planejat 

fer.  

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Amb totes! és a dir, estem parlant de l’àrea de llenguatge, tots els llenguatges que coneixem, 

l’àrea de coneixement d’un mateix, l’àrea de coneixement de l’entorn...absolutament totes. 
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6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

De forma general, tot el dia, però sí que és cert que per exemple a l’escola es disposa d’una 

sala que si poden anar a fer activitats de psicomotricitat o audició, o un treball més concret i 

més específic, en grups reduïts per exemple. Però hi ha una utilitat molt  més pensada tant una 

o dues hores a la setmana, segur que s’hi pot anar a treballar això, és a dir, i pots anar a fer un 

circuit de psicomotricitat molt més pensat, amb uns objectius molt més concrets, molt més 

estudiats. O pots anar a fer audicions, quan fas audicions, evidentment, és una altra manera de 

treballar l’expressió corporal, o pots anar a la caseta, per poder anar a fer poesia, on gesticules. 

O fas capsetes de música... llavores, són activitats molt més concretes, potser al llarg de la 

setmana aquests deu minutets que destines a consciència diàriament a fer una activitat 

concreta, la podem comptar com expressió corporal, però la resta treballes l’expressió corporal, 

val. Sobretot hi ha per exemple els caminants que comencem a parlar, a relacionar, el que 

senten amb un objecte concret que hi ha en un conte, etc. Hi ha moltes més situacions. 

Però a la sala pròpiament, un dia s’hi pot anar a fer psicomotricitat, un altre dia una activitat més 

relacionada amb expressió corporal. 

7. En quins espais  ho treballeu? 

Sala psicomotricitat, la gent hi va a fer psicomotricitat i anem a treballar els projectes; el projecte 

de la llum, és un espai fosc. 

També tenim un espai més petit, la caseta, que fem activitats amb grups reduïts, més 

tranquil·les i amb menys nens i això vol dir que podem explicar un conte, que podem anar a fer 

poesia, que és un projecte d’escola, que fa molts anys que s’està tirant endavant, i anem a fer 

poesia.  

A la mateixa aula és un bon espai  per treballar l’expressió corporal perquè són aules grans i et 

permet fer això. A més a més, la metodologia que tenim ara que és treballar amb grups reduïts,  

qualsevol espai és prou vàlid per dur a terme un treball més tranquil, relaxat, molt més 

individualitzat. Tant pot passar a l’aula com a la sala o a la caseta, per exemple. O el passadís, 

és un espai comú, és un espai gran, a on sortim hi ha un espai amb una graella i una roda que 

ens permet a totes les aules passar pel passadís, una que està dedicada als nens més petits 

com lactants i caminants, l’altre als més grans però intentem que ens barregem uns amb els 

altres. Igualment en el passadís tenim uns espais pensats i en el cas d’aquí a l’escola, doncs 

potser la majoria de racons que hi ha i el material que hi ha està pensat per fer una 

psicomotricitat més gruixuda, sobretot en el racó de l’espai dels més grans i els més petits no 

tant. 

8. Utilitzeu materials? Quins? 

Si es tracta de treballar la psicomotricitat gruixuda treballem amb els mòduls, amb fustes, 

cadascú s’ho organitza una mica com vol. La psicomotricitat gruixuda es treballa també en el 

pati, és un espai que no he comentat anteriorment, és la zona del pati. Al pati es du a terme 

molta expressió corporal perquè són espais grans, tot el pati de gespa, malgrat que s’ha de 

transformar, hi ha un projecte entre mans, quan s’ha ficat algun espai...uns  troncs a terra per 

exemple, una caixa al revés és perquè als nanos els permeti enfilar-se, saltar i moure’s. Per tant 
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és un altre espai que hem de comptar.  

Materials, al pati doncs el que hi ha, els mòduls de psicomotricitat, caixons, material de fusta 

que s’utilitza per fer construccions més petites, construccions més grans,construccions que 

permeten als infants pujar, baixar,etc. I a nivell més d’expressió corporal, també hem de pensar 

amb aspectes més emocionals, de gesticulació tenim el tema de la poesia, els objectes de la 

poesia, els objectes de les capsetes de música, qualsevol conte, visualitzar, explicar 

conjuntament un conte, fer titelles..els titelles és una eina que permet treballar aquest aspecte. 

A més a més, sempre diem que a infantil, sobretot 0-3, penso que també a la segona etapa 

d’educació infantil, tot l’aspecte de música, contes, és bàsic, no podem viure sense la música i 

sense els contes, per tant això ha de formar part de la nostra vida i del nostre dia a dia. I és una 

manera fantàstica de treballar tot l’aspecte d’expressió corporal també.  

 

9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

Quan parlem d’un aspecte més motriu tot el que és l’agilitat, el control del propi cos, bé la 

relació amb els demés que és general a tot arreu, que no ha sortit el tema encara, expressió 

corporal ho podem relacionar amb comunicar-se uns amb els altres. És a dir, qualsevol activitat 

fa que els nens es relacionin, que parlin, que es mirin als ulls, que s’expliquin coses, gesticulin, 

que facin ganyotes i que aquell que plori que s’enfadi, això vol dir alguna cosa, que li està 

transmetent una informació, és a dir, volem això, volem treballar això. Ja no només coses més 

concretes com la psicomotricitat, i que un nano vagi adquirint mica en mica equilibri, o facilitar 

espais que els permeti a ells desenvolupar-se adequadament amb les seves necessitats. A 

més, amb l’aspecte de relació amb els seus companys i amb les mestres que estan amb ells. 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

És diàriament, no tenim ni un projecte ni un especialista concret d’expressió corporal, com que 

és un aspecte tan treballat, en tots els aspectes, totes duem a terme això. Sí que anys enrere, 

val la pena dir-ho, sí que havíem dedicat una hora a la setmana a fer psicomotricitat, i amb el 

temps, et vas reciclant, vas pensant d’una altra manera, et vas formant una miqueta la teva visió 

de tot plegat i et dónes compte o et qüestiones fins a quin punt és necessari anar a fer una 

sessió de psicomotricitat a la sala cada setmana, per què? Quan aquests nens fan 

psicomotricitat a l’aula, quan aquests nens fan psicomotricitat al pati, per tant has de fer un altre 

planteig. Perquè gaudeixin de l’espai, perquè gaudeixin d’aquell material, per donar-los una 

oportunitat nova, però ja no pensant que aquella activitat els pot proporcionar alguns aspectes 

que no treballem amb un altre espai, no. Ja es du a terme en un altre espai i en un altre 

aspecte, per tant, vam deixar de fer allò i si fem aquesta roda de la sala, ja no és tant per anar-

hi a fer psicomotricitat, sinó que és qui vol, pot anar a muntar un circuit de psicomotricitat pensat 

i adequat a l’edat dels nens amb el grup que hi va. I la majoria ho fan, perquè és un material 

que tenim i val la pena aprofitar-ho perquè a més els nanus ho gaudeixen moltíssim. Però igual 

aquella sala s’utilitza per altres coses.. per fer audicions, les audicions és una eina fantàstica 

per treballar l’expressió corporal i tenim un pilot d’audicions que tenim i les fem la majoria de 

mestres de l’escola que funcionen molt bé i són fantàstiques. 



76 
 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

Hi ha una mestra que ha fet un postgrau de psicomotricitat, però les altres no. 

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Jo penso que no és necessària, sí que cert eh, que ara que hem estat fent algun curs 

d’educació emocional, etc. Sí que més endavant ens plantegem de parlar, d’especialitzar-nos 

no, però fer algun curs que ens doni més eines, per treballar aspectes de l’expressió corporal o 

algu més concret per exemple la part més emocional o la part més motriu. Hi ha una mestra que 

ha fet un postgrau de psicomotricitat, potser sí més endavant ens plantegem fer una formació, 

per exemple, que les fem totes conjuntament tot l’equip de mestres sobre la part emocional i 

com treballar aquest aspecte. Però no és la nostra intenció de moment, penso que ja l’estem 

treballant molt i que es té molt en compte a més a més, de moment no tenim en ment fer res 

concret referent a aquest aspecte. 
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1.2.2 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal  

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLA BRESSOL: Pa amb Xocolata de Tona 

NOM I COGNOMS: Montse Grau 

CURS: P2 

Preguntes dimensió: Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

És un terme que podem dir que l’expressió corporal  avarca molt, és molt global i que per tant, no 

és només el moviment del cos, sinó que avarca també les emocions, tot el que influeix en els 

estats d’ànim dels infants, és una cosa que es treballa molt globalment.  

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

A veure  a l’etapa d’educació infantil és com imprescindible, és molt important i es treballen molts 

aspectes del dia a dia i sobretot a l’escola bressol que és l’inici. Els nens comencen a créixer, 

comencen a descobrir-se, comencen a descobrir-se les seves parts del cos, és necessari i 

primordial.  

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Bueno una mica totes no? No només ho enfocaria a una sinó a totes. Perquè tant es treballa a 

nivell de llenguatge, com a coneixement d’un mateix, coneixement de l’entorn, vull dir que és una 

cosa que constantment estàs fent i constantment es dóna en el dia a dia de l’escola bressol. 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?  

Realment es treballa tot el dia, com ja t’he dit, perquè en el dia a dia es donen moltes situacions, 

però sí que és veritat que a vegades sí que hi destines una sessió més concreta, també tens un 

objectiu que va més enllà, i que llavors ho fem un cop a la setmana o així, que disposem de la 

sala que és l’espai on  dediquem més a fer això, però això no implica que no s’estigui treballant a 

la resta del dia i a la resta de setmana.  

Amb tot el que fem, amb el dia a dia, quan cantes una cançó, quan expliques un conte, les 

emocions que surten, quan estan al pati...amb tot podríem trobar cosetes de l’expressió corporal.  

5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

Sí, sí, jo penso que sí, que potser ens agradaria més si disposéssim d’un espai més ampli, un 

espai diferent que fos de la classe. Com que ens hem de repartir les sis classes per disposar d’un 

espai més ampli, que no té per què ser, no hauríem de tenir la mentalitat aquesta, com que 

disposem de la sala  podrem treballar l’expressió corporal, no, perquè ho podem treballar en molts 

llocs allà al pati, es pot treballar al passadís, en altres llocs...però sí que a vegades caiem en 

l’error aquest, a la sala podem fer coses més concretes.  

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

Generalment, és això, surten espontàniament, ja t’he dit, a vegades ve un nen que s’ha fet mal, i li 

preguntes, “On t’has fet mal?” I diu al peu o la mà o bueno, en parles, vull dir que a vegades és 

això espontani. Però hi ha altres cops que quan anem a la sala, et marques més un objectiu 

potser, unes activitats una mica més dirigides, però sempre partim que li puguem respectar el 
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ritme de cada infant. Perquè ja es treballa des de lactants fins a la classe de dos a  tres anys, 

tenint en compte cada ritme, i sobretot els més petits, quan comencen a gatejar...llavors ja els hi 

prepares una rampa, els hi prepares alguna cosa perquè hi puguin tenir un suport, perquè puguin 

anar-se desenvolupant, no només acotar-ho. Ara estic pensant molt amb la classe de 2 a 3 anys 

que és a la que estic jo...però que en tots els nivells de l‘escola bressol. 

7.Quines activitats realitzeu? 

Quan fem més coses així, quan anem a la sala, a través de les audicions, introduir materials que 

els hi puguin servir per explorar, descobrir el seu cos, una miqueta totes aquestes activitats. 

Després també prepares el banc perquè puguin saltar, les gomes perquè es puguin 

arrossegar...tots aquests aspectes. Englobar-ho una mica a psicomotricitat, englobar-hi tot això, la 

part més musical, d’audicions... 

8. Espais on ho treballeu? 

Ens va molt bé la sala perquè és un espai lliure, que no hi ha coses pel mig, per dir-ho  d’una 

manera, que a l ‘aula sí que has d’intentar doncs recol·locar les coses perquè et pugui permetre 

que puguin explorar, puguin descobrir i puguin fer tots els moviments que volen lliurement. Doncs 

la sala ens permet tenir aquest espai més lliure i que potser ens va més bé quan et planteges un 

objectiu i que dius anirem allà i ho prepararem d’aquesta manera, no hi haurà tantes distraccions. 

Però que en el pati també fem sessions, en el pati que nosaltres diem més de sorra, podem fer 

sessions, com en el pati d’herba. A la classe, al passadís hi ha la zona de construccions que 

també els hi permet molt poder explorar amb el seu cos, perquè també el material ho permet fer 

diferents activitats. 

9. Què voleu treballar? 

Bueno, una mica tot no? Podem englobar-ho totes les emocions, tot el que és a nivell motriu, que 

ho puguin desenvolupar en aquesta etapa de 0 a 3 que és tan important. Intentem que l‘infant 

estigui cobert amb les seves necessitats, per tant, la importància aquesta de poder fer l’expressió 

corporal...de poder arribar a tots a nivell de les emocions, a nivell motriu, respectant sempre el 

seu ritme i ajudar-los perquè puguin desenvolupar-se i assolir tots els aspectes.  

10. Tipus de material que utilitzeu? 

Hi ha les audicions que ens serveixen molt, llavors els mocadors, o quan fem la sessió de 

relaxació la catifa, la música relaxant...tot el que és els mòduls, rampes, gomes, anem intentant 

variar les sessions. També tot el que és poesia, cantar...més coses que fas potser a la 

classe...jocs de falda amb els més petits, tots aquests recursos per poder-ho fer amb ells. 

11. Com utilitzeu el material? 

Quan anem a la sala i fem així activitats més que saltin, de moviment, sí que els deixem molt 

lliurement, que els infants vagin explorant les seves possibilitats. Intentem posar diferents nivells 

perquè tothom pugui trobar el seu espai. Sempre n’hi ha de més atrevits que els hi permetin poder 

desenvolupar i els que els hi costa més intentar que tinguin el seu espai i el seu lloc per poder-se 

desenvolupar. 

Les audicions sí que són activitats més dirigides que necessiten més l’adult, jocs de falda, on 

l’adult també hi ha d’intervenir molt. 
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I al pati sí que deixem que siguin ells que vagin explorant i vagin fent les seves descobertes.  

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

Sempre hi ha recursos i sempre van sortint coses noves que dius ostres, podríem fer això, 

podríem fer allò. I a vegades és el dia a dia que se’t va menjant i a vegades et quedes sempre 

amb el que coneixes. Buscar recursos nous per poder introduir, seria l’únic, això i poder destinar-

hi altres momentets allò de tenir-hi la sala.  

Però penso que ho treballem força globalment i penso que, ho tenim molt en compte aquí a 

l’escola bressol.  

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

Potser abans era més una hora concreta i potser ho centràvem i ho  focalitzàvem, però el 

concepte d’expressió corporal ha anat canviant amb el temps.. i ara potser és més ampli, es té 

molt més en compte. Nosaltres també intentem tenir aquesta visió. I bueno no ho hem treballat 

sempre de la mateixa manera, intentem tenir-ho molt en compte en el dia a dia. Abans ens 

quedàvem en aquesta hora, anem a fer psico i expressió corporal i semblava que només ho 

treballéssim en aquest moment i ara la visió nostra també ha canviat una mica i es té més en 

compte.  

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Hi ha gran diversitat, hi ha aquell que no s’atreveix, li has de donar temps, que a mesura que va 

passant el curs, es va decidint més o el que participa més, però és un moment que ens agrada 

molt, estic pensant en el moment d’anar a la sala, però que tots els infants, poc o molt, en el dia a 

dia participen. 

En les danses respectem molt a aquell infant que no vol participar-hi, ara toca fer la dansa i fas i 

fas perquè és el que toca... intentem respectar molt i l’intentem convidar i que vingui i motivar-lo 

perquè participi i si ho fa se’l felicita molt. Però lliurement, aquell infant que li costa més, aquell 

infant que ajudes una mica més, aquell que va més endavant ...doncs és això pensar propostes 

per ells perquè puguin experimentar-ho. 

Sempre hi ha aquell que li motiva més i està més predisposat i el que no tant, però bueno la idea 

és aquesta, no agafem el nen i ara perquè toca passes per aquí i fem el circuit si o si, si no que 

intentem respectar-li el seu moment. 

15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica?  

No, hem introduït molt les audicions i això, perquè ens funciona molt bé i pensem que avarca 

molt, però no ens guiem per cap estratègia didàctica. 
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1.2.3 Graella d’observació  

Taula 3: Graella d’observació del funcionament general de la sessió: 

ESCOLA BRESSOL: Pa amb Xocolata 

EDAT:P2 

TEMPS D’OBSERVACIÓ: 35 minuts 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Hi ha una posada en marxa? X  Jocs d’escalfament 

2. Hi ha un moment de relaxació? X  A la catifa estirats, els passa un 

mocador pel cap 

3.Les activitats són d’expressió i 

comunicació? 

X  -Dansa “joc de moure el cos”, “qui-quo” 

i “la màquina d’escriure” 

-Joc lliure amb mocadors 

4. Al final, hi ha una retroacció de 

la sessió? 

X  Els fa asseure i pregunta si els ha 

agradat i què els ha agradat més i 

menys. 

5.Material que s’ha utilitzat en la 

sessió? 

X  -Mocadors i música 

6.Són adequats a l’edat dels 

infants? 

X   

7.Fomenten la creativitat de 

l’infant? 

X  -Els mocadors permeten desenvolupar 

la imaginació de l’infant 

8.Les activitats han estat 

adequades als infants? 

X   

9. Les activitats han afavorit la 

integració en el grup de tots els 

participants? 

 X Hi ha hagut un infant que no ha volgut 

participar i se l’hi ha respectat. El nen 

ha observat a la resta de companys 

10.Hi ha hagut comunicació entre 

els infants? 

X  Mirades, rialles, somriures 

11.S’estableixen relacions durant 

la sessió? 

X  De joc 

12. Les activitats han permès a 

l’infant el lliure moviment del seu 

X  Tant per l’espai com pel material 
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cos i emocions? 

 

Taula 4: Graella d’observació dels infants 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Els infants s’han sentit còmodes 

en l’activitat? 

X  Mirades, moviment del cos, expressió 

de la cara de felicitat 

2. Han estat motivats per fer la 

sessió? 

X  Els ha animat i motivat a participar 

3.Han seguit les indicacions de la 

mestra? 

X  Quan dirigia la mestra les activitats de 

dansa sí 

4.Els infants s’han comunicat entre 

ells? 

X   

5.Han pogut expressar-se 

lliurement? 

X   

6. La proposta ha agradat als 

infants? 

X   

7.Han participat tots?  X Excepte un infant que té un nivell 

motriu bastant immadur, no tendeix mai 

a participar 

 

Taula 5: Graella d’observació del paper de l’educador/a: 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Prèviament ha preparat la 

sessió? 

X  Prepara espai, perquè estigui lliure 

d’obstacles i els materials 

2.La intervenció per part de 

l’educador/a ha estat de guia, 

deixant temps a l’infant per iniciar-

se en les activitats? 

X   

3. Ha dirigit la sessió? X  Excepte una activitat que ha estat 

lliure, amb els mocadors 

4.Ha motivat als infants a 

participar? Com ho fa? 

X  Animar-los a ballar amb ella, la mestra 

participava en totes les activitats i els 

convidava a ballar 

5. El material escollit, ha estat 

adequat per fomentar la creativitat 

X   



82 
 

de l’infant? 

6.L’espai era l’adequat? X  Gran, lliure d’obstacles i distraccions 

7.Ha tingut en compte les 

necessitats de cada infant? 

X  Quan un nen no ha volgut participar 

l’ha respectat 

8.Ha plantejat activitats 

dinàmiques pels infants? 

X   

9. Les activitats eren d’expressió 

corporal? 

X  -Dansa 

-Moviment lliure 

10.Han fet joc dramàtic?  X  
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1.3 Escola bressol Vedruna 

1.3.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: Vedruna de Vic 

NOM I COGNOMS: Anna Puigdollers  

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Sí que la treballem, però de quina manera vols que te l’expliquem? Perquè nosaltres la 

treballem de forma global, no tenim una activitat, una àrea que sigui expressió corporal, ja que 

la podem treballar des del llenguatge, des de la plàstica, des de les matemàtiques, des de la 

psicomotricitat, vull dir que la treballem de forma global.  

Nosaltres tenim les aules distribuïdes per diferents espais de joc i allà el nen es mou lliurement, 

per lo tant, en moure’s lliurement, ja donem l’autonomia al nen perquè es vagi desenvolupant. 

L’àrea on la treballaríem més l’expressió corporal, potser en la base de la psicomotricitat, amb 

activitats una mica més dirigides, però el nen al cap del dia en fa moltíssimes vegades, però en 

les activitats aquestes de psicomotricitat, potser fem més el que són les danses, jugar amb 

cercles, amb totxos, amb diferents materials que se li proposen.  

Però com t’he dit es treballa tot el dia, el nen en començar-se a moure...els lactants, per 

exemple, ara estava a la classe de lactats i un nen ha començat el primer moviment de posar-

se a quatre grapes, aquí ja el tenim, és molt difícil especificar un  moment en concret.  

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

És tot el moviment que fa el nen i llavors el podem encaminar cap a una manera o bé una altra. 

Però l’expressió corporal és el moment que expliques que mous les mans o els braços o el 

moment en què el nen es relaciona amb altres nens gestualment, ja és expressió corporal.  

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Totalment, però de forma globalitzada. Cada cop, almenys nosaltres aquí a la llar, intentem que 

les coses es facin global pel bon desenvolupament del nen, pel seu desenvolupament integral.  

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

A tots els cursos, ja t’he dit un nen de lactant, és una passada, perquè és el seu moviment. 

Potser sí que no l’entenem pròpiament, abans tu deies fem expressió corporal i farem...no... 

És tot el dia, val. 

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Amb el llenguatge, amb la psicomotricitat.... 

6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

Si anem més per la part psicomotriu una hora. Em sap greu dir una hora perquè tenim 

programada psicomotricitat una hora, però llavors estic pensant, els dies que fem expressió, 

fem taula d’activitats, per exemple l’altre dia fèiem taula de llums amb farina, el nen feia allà una 
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psicomotricitat amb la mà, amb la farina fent la psicomotricitat gruixuda, la fina...Doncs potser 

més d’una hora perquè si comptem les altres, potser unes tres hores a la setmana. 

Tot i que et diria tot el dia, i torno a insistir, és molt difícil, i a les llars cada vegada hem de treure 

més les franges horàries, a part de dir, ara et toca anar a dinar. Però l’altre hauríem de treure 

les fraccions horàries. 

7. En quins espais  ho treballeu? 

Doncs l’aula, la sala polivalent, la sala blava i el pati.  La sala blava és una sala que en diem la 

sala blava perquè és de color blau, però aquella sala, quan fem taules de llums pots tancar 

finestres i queda fosquet, per això en diem la sala blava, és un espai més de l’escola.   

8. Utilitzeu materials? Quins? 

Molt natural tot, ara quan vegis les aules ho veuràs, molt natural tot i molt reciclat. Hem mirat 

d’anul·lar tot el que és plàstic...i que n’hi ha eh, perquè no podem pas evitar que a la vida hi 

hagi plàstic. Però sí que tot el material que intentem que el nen manipuli és bastant natural i 

reciclat, no només una joguina convencional.  

9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

El desenvolupament integral del nen. 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

Específicament el que podem treballar a part de la dansa, totes les cançons, avui per exemple 

fem la representació de Sant Jordi, sí que ho fan els grans, però deixàvem participar també més 

els nens, amb això petites representacions, no en fem gaires. 

Però sí que intentes, representació d’un conte de la rateta, els tres porquets. Per exemple amb 

audicions, les audicions intentem que el nen s’expressi, hi ha en pau i la pepa que són dos 

mitjons, on el nen acaba fent l’audició d’en pau i la pepa. O audicions de llums, doncs també ho 

acaba fent el nen. 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

No, tot i que tenim una mestra que ella ha fet música i aquesta noia sol agafar grupets reduïts 

de nens i fa la part més musical. Potser no és tan d’expressió però sí que la part musical tenim 

aquesta persona que té molts cursos de música i piano i pot tenir molta més formació que una 

altra persona d’aquí l’escola, i l’agafem i ella fa la part musical. Però de l’altre no tenen cap 

especialista. 

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Bueno, sempre és important, però penso que en aquesta edat, ara que no s’entengui 

malament... jo peno que és interessant, però en aquesta edat, si les mestres ens formem bé, 

penso que podem donar, tot i que si fos seria genial. Però com que hi ha moltes mancances 

amb moltes coses potser no seria una prioritat primera que posaria a l’escola, tot i que seria bo. 
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1.3.2 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal  

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLA BRESSOL: Vedruna de Vic 

NOM I COGNOMS: Míriam Dueñas 

CURS: P2 

Preguntes dimensió: Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

Tota aquella manera com s’expressen els nens, la manera d’expressar-se que tenen els nens. 

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

Sí, doncs perquè aquests nens estan formant la base de totes les expressions, l’expressió verbal, 

el llenguatge, l’expressió corporal és molt important. Primer comencen a expressar-se de manera 

gestual, amb els moviments del cos i després comencen a posar paraules a aquests gestos, crec. 

Jo a P2 venen nenes que encaren no tenen els dos anys, que encara no parlen, i ho fan molt 

gestual i nosaltres anem posant paraules a allò que fan. 

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Deixa-m’ho rumiar, clar és expressió corporal, és una manera d’expressar-se, és com un  

llenguatge, el de comunicació i llenguatge diria jo i un mateix i amb els altres, ja que és una 

manera de relacionar-se també i d’expressar-se. 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?  

Moltes, tot el dia, amb el joc lliure i amb les activitats que fem. Clar és una edat que sempre estàs 

parlant amb els nens i interactuant amb ells i després observant com interactuen entre ells.  

5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

Sí. 

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

Aviam, no ho sé, què diria jo...ara mateix tenim com una programació, ho estem mirant de 

canviar, però aquest curs que estem en ple canvi, seguim la programació. Quan fem 

psicomotricitat sí que programem danses, cançons...aquí amb el bon dia també ho treballem. El 

bon dia, sempre fem el típic bon dia, cantem la cançó i mirem quins nens han vingut i quins no. I  

després sempre tenim algun recurs d’explicar un conte. D’emocions, també treballem les 

emocions, també és una mica d’expressió corporal. Perquè a vegades anem allà ens posem 

davant el mirall, a la sala i ara posem cara d’estar tristos, són coses que se’m van acudint 

així...segur que ho treballem tot el dia. 

 

7.Quines activitats realitzeu? 

Si fem una dansa és ara dansem la cançó de Sant Jordi, la primavera, normalment anem tots a la 

sala i fem la  dansa. 

Quan fem mòduls, que fem circuits, normalment fem meitat de grup i meitat de grup. La meitat de 

grup queda aquí amb nosaltres fent una activitat i l’altra meitat surt, més que res per tema espais 
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perquè hi ha 20 nens, en què la sala és molt gran, tot i així es pot treballar més bé amb ells. 

També l’autonomia, es posen els mitjons, se’ls treuen, es treuen les sabates, tenen uns mitjons 

anti lliscans. Si tens 20 nens no ho treballes igual de bé. 

Les activitats les fem més lliure, per això et dic que anem canviant. Abans fèiem el circuit i primer 

passava un, després passava l’altre. Ara fem el circuit, entre tot el cicle ens anem rumiant com ho 

podem fer...bueno estem obrint un mica la ment.  I al fer-ho lliure ens va millor amb la meitat de 

grup, perquè no és igual fer-ho amb 10 que amb 20..els nens també s’esveren més. 

8. Espais on ho treballeu? 

A la classe, al pati, la sala polivalent i la sala blava que fem tot el que és pintura, que és més de 

manipular i experimentar, encara que ara tenim la taula d’experimentar a la classe, però també 

fem algunes activitats allà.  

9. Què voleu treballar? 

La comunicació, la manera de comunicar-se que tenen els nens, que tinguin seguretat amb ells 

mateixos, que tinguin recursos per comunicar-se, que no sigui fer una empenta i ja està. És el que 

et deia, jo penso que és important posar paraules al que ells fan. Sobretot hi ha nens que parlen 

millor que jo eh, però la majoria de vegades s’angoixen perquè no saben expressar-se,  però una 

empenta és una manera d’expressar-se, jo crec que això és molt important. 

10. Tipus de material que utilitzeu? 

Bueno música, què més...els mòduls, tot això, el pati... 

11. Com utilitzeu el material? 

Normalment una de les dues, jo ho dic perquè estem allà. Mentre fem el bon dia, un cop s’acaben 

de menjar la galeta, una de les dues aprofita i prepara el material, perquè quan els nens vagin a la 

sala estigui preparat. Normalment els expliquem, ens assentem...no és sortir i...fer. Expliquem què 

farem, perquè serveix, què hem de fer...ens hem de treure les sabates...bueno tenim una mica de 

ritual, com una rutina, perquè ells ja ho saben. Quan anem allà i veuen els mòduls, ja saben que 

han de treure’s les sabates, es treuen els mitjons. I normalment sí que diem nosaltres, ara podem 

anar a jugar.  

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

No, la manera de treballar-ho no, però jo intentaria buscar més estones de poder partir  grups. 

Això, ja et dic, som una escola molt gran i és difícil, nosaltres perquè en aquest moment és això, 

nosaltres fem dilluns, tenim la sala polivalent i clar una es pot quedar aquí i l’altre pot anar allà, 

això va molt bé. Però quan et toca anar a la classe ho intentem. Sempre busquem espais per 

poder-ho treballar. Per somiar...està més bé. 

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

És ben bé aquest any que estem així en transició, però volem fer molts canvis. Hem fet molt canvi 

de material i ara hem de canviar nosaltres i per  canviar ara la manera has de trobar moltes 

formes per saber quina és la que millor va.  

Abans era molt dirigit, molt. Aquest any encara tenim horari, tenim intenció de canviar-ho, però 

clar ja estem en el canvi, però la programació  està feta i l’hem d’anar complint.  Però volem obrir 

una miqueta, que no sigui avui toca fer això i això de 10 a 11. És més aquesta la visió. També 
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programàvem una activitat, ara pintem això, i potser aquell nen en aquell moment no vol pintar, 

així té més recursos per si vol jugar, hi ha nens que madurativament no estan preparats per jugar 

simbòlicament...doncs juguen més amb el joc heurístic. Dónes més marge als nens i respectes el 

seu ritme. De l’altra manera, evidentment es respectava però el feies fer una cosa que en aquell 

moment no estava preparat. 

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Crec que els hi agraden molt. N’hi ha que els agrada molt, i n’hi ha que ho passen malament 

segons el que li demanes que facin. Però jo penso que respectem molt el que volen els nens en 

aquell moment. Si un nen no vol fer  mòduls o no vol pintar, no el forço a pintar. Hi  ha un nen que 

per exemple potser va tardar un mes a menjar-se una galeta del bon dia, perquè no se la volia 

menjar. Després d’un mes se la va menjar...és important respectar el ritme..se’ls ha de motivar, 

perquè tampoc podem estar sense fer res, però potser s’ho passen malament, són més 

tímids...però jo crec que els agrada. 

15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica?  

Ara mateix que jo cregui no. Què podria ser per exemple? Fem per exemple audicions, llavors fem 

en Pep i la Pepa que són dos mitjons, poses una música i tenim un teatri, llavors els hi proposem  

una música i ells doncs es poden posar les titelles, que són dos mitjons amb ulls i això, fem 

activitats així..no és una cosa concreta. Són propostes, que qui vol....que normalment els agrada 

bastant a tots... 

Doncs coses així de representacions i coses així, ells no. Sí que els fem participar, ara amb el 

Sant Jordi, ells participen, els hi fan unes titelles..i ara surt el sol i ..però no és ells que facin cap 

representació.  
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1.4 Escola bressol El Bressol 

1.4.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: El Bressol de Seva 

NOM I COGNOMS: Gemma Morató Rovira 

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Dit així, la treballem sempre. Permanentment amb molts aspectes tant com ballem, dansem, 

o el que t’he explicat amb el ioga, o fem servir molts recursos, o fent una psicomotricitat.  

Fem servir el cos per tot, en molts aspectes del dia a dia. Hi a vegades no estan programats 

ni seqüenciats en l’activitat diària, però surten. 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

Home, si ens basem en què volen dir les paraules és fer servir el cos per transmetre i llavors 

penso que a l’escola bressol, sobretot a l’etapa d’infantil eh, els nens fins que no tenen més 

habilitats lingüístiques fan servir el cos per expressar tota mena de sensacions i sentiments. I 

que l’estan posant a prova perquè descobreixen com és el seu cos, les seves possibilitats. 

Penso que l’etapa de 0 a 3 l‘expressió corporal és el cent per cent d’un nen, ja sigui això per 

expressar el seu mal estar, quan camina i demostra que camina, o quan comença a fer 

equilibris amb circuits, això és l’expressió corporal penso jo, en molts aspectes. 

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

I tant, el cent per cent i tant, és la seva eina, el seu mitjà de comunicació, es comuniquen a 

través del cos. A primària ja tenen més recursos, més lingüístics i considero que és molt 

important expressar amb el cos, però potser poden fer més teatralitzat, tenen més recursos. 

Però a l’educació infantil que encara és més bàsic és imprescindible. 

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Sí. 

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Home tant a coneixement del propi cos que evidentment ho és, intercomunicació i llenguatge 

penso que també hi és, en aspectes socials també hi és, pensa que ho avarca tot, tot el 

currículum. És que el cos, és el que surt d’un mateix, és tot. 
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6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

El ioga tot i que no està programat, intentem fer-ho i a vegades ho condicionem al seu estat 

anímic. Però amb danses, si no hi són cada dia...Pràcticament cada dia. Clar cantem 

gesticulant i tot això, fent servir el cos, ho fem molt sovint. Circuits de psicomotricitat per 

exemple, el recurs del cos hi és sempre. Si ho trasllades a l’expressió corporal com algu més 

seqüenciat, com ara que puguin haver-hi danses, et podria dir que hi és un cop setmanal 

segur. Però penso que l’expressió corporal va molt més enllà d’etiquetar-ho en una sola 

activitat. 

7. En quins espais  ho treballeu? 

És que ho fem servir tot, tant la classe com el pati, com l’aula polivalent que t’he ensenyat.  

Tot depèn una mica què volem reballar. Si volem fer danses, per tant volem que estiguin per 

nosaltres, ens interessa que no hi hagi estímuls externs que ens puguin despistar. A vegades 

hem arribat a fer-ho aquí al passadís. Posem el cd i sabem que no hi ha jocs que es puguin 

distreure i sabem que estan més per nosaltres. 

Si van en un espai nou, es despisten en el que pugui haver-hi en aquell espai. Si, és un espai 

buit, perquè el que ens interessa és treballar el cos i només el cos, llavors fem que no hi hagi 

tantes coses perquè es puguin despistar.  

8. Utilitzeu materials? Quins? 

Sí, depèn de què volem treballar. Si són danses no, perquè només fem servir el que és 

l’enregistrament i fem les danses tal qual. Si ho treballem fent el ioga, que és una eina 

d’expressió, fem servir les fitxes que t’he ensenyat. I preparem tot el que és la classe 

condicionada com a tal. On sabem que hi ha aquest ambient de tranquil·litat, i ens adaptem 

una mica al que volem treballar. 

A psicomotricitat fem servir mòduls tous, els típics de la wesco. Allò que t’he ensenyat de la 

Pickler, per fer el circuit, però són durs. Perquè trobem que els nens que comencen a 

caminar amb bases toves, perden l’equilibri, llavors el que ens interessa és que guanyin 

confiança en si mateixos i per tant, el terreny on trepitgen sigui fort, i per tant lo de Pickler va 

bé perquè és de fusta. Llavors és aquest circuit que el que fa és estimular el gateig. La 

intenció és llavors fer calaixons per estimular el que és el pujar i baixar, tipu escales. I llavors 

el que tenim són aros, els cucs per passar per dintre...Clar material de psico en tenim 

moltíssim, moltíssim, llavors adaptem els circuits. Fins i tot tenim un castell inflable per jugar, 

per no tenir un llit elàstic, tenim això. El que és material de psico en tenim molt, perquè 

l’ampa ha finançat bastant i preparem uns bons circuits. 

El que abunda més és la psicomotricitat, el material de Pickler és nou d’aquest any [...]la 

intenció és anar cap a mòdul més dur i no tan tou. 
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9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

L’objectiu que em plantejo quan fas la sessió de ioga és, primer quan els hi vaig proposar en 

ells mateixos, primer era veure com ho rebien, aviam si els agradava. L’altre objectiu 

principal és que en disfrutin, que en gaudeixin de l’activitat, veure quines possibilitats té el 

cos. I realment aquí sí que em van deixar parada perquè hi havia posicions que em pensava 

que costarien més i no van costar. Hi ha el reforç de la imatge i per tant ells ho veuen, i jo 

també el faig amb ells. Però l’altre és que l’objectiu implícit, el que he descobert i per això 

repeteixo és la tranquil·litat que els transmet i com els deixa després, d’estar nens esvarats  

perquè el temps, perquè sigui el que sigui, a què els calma un pilot. I que jo em plantejo de 

fer cinc fitxes i són ells que em diuen una altra, una altra, una altra...Hem parat perquè penso 

que ja portem massa estona fen-ho, ja està bé però anem a una altra activitat. Hem estat 

molta estona tot i això condicionant la classe amb la  música, amb la poca llum i tot això.  

Els objectius és això que disfrutin, sí que jo puc anar corregint alguna posició, però realment 

no els hi cal, sí que n’hi havia alguna complicada, aquella que t’he comentat del cul amunt i 

això, però és que veus que ho fan molt bé. Són nens, clar, el cos ja el dominen. I que amb 

això ja són capaços de fer moltes coses amb el cos. Amb el grup de 2 a 3. Amb P1 el domini 

del cos és molt important, perquè la posició base que és la de les cames creuades és difícil, 

perquè encara en tinc jo de 2 a 3 que encara he d’anar allà i apretar-los les cames, perquè la 

facin. Clar és difícil, un cop l’han fet ho fan molt bé, en canvi  tinc nens que em fan perfecte la 

posició de ioga, que no és el meu objectiu, que la fan més bé que jo. I penso que cal molta 

atenció, un poder de control del seu cos, de tranquil·litat, que inculquis una mica de 

tranquil·litat. I d’un a dos no m’ho plantejo, perquè són nens de gener a desembre que hi ha 

una diferència molt bèstia madurativa. I els nens de final d’any acaben de fer l’any, com si 

diguéssim, fa tres mesos que caminen. Llavors també m’he de plantejar quin és el meu 

objectiu. Estan explorant el seu cos, per poder-lo fer caminar i jo els estic demanant que 

estiguin tranquils i quiets i absolutament asseguts. A vegades penso que necessiten un altre 

tipus no? 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

Ioga, psicomotricitat, danses... 

És clar, a través del cos fem molta cosa, tan sols fent el bon dia, quan cantem cançons, que 

tenim un cançoner, hi ha molt acompanyament del cos. O quan juguem amb llençols, però 

moltes d’aquestes activitats les incloem més a pscio, que segurament no ho són eh. Però 

juguem amb llençols els posem a dins els llençols, els destapem...I llavors ells s’ho fan sols, 

no sé hi ha molts moments que aprofitem. 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

No. 
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12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Sempre, amb tot eh. Penso que a vegades ens falta temps, perquè com més saps i més 

saps que hi ha, més vols saber de tot, de tots els aspectes. I te n’adones en el dia a dia 

treballant  amb nens i amb la família que et fan preguntes i penses, no t’ho sé contestar. Però 

d’expressió corporal, de logopèdia, de psicologia, de tots els aspectes. Ha vegades és això, 

els hi dic a les mestres, sabem molt de tot i poc de res. Recollim molt, tenim molta 

informació, molta pràctica, però ens falta la base. [...]. En formació sí que podem resoldre 

moltes coses, no en aspectes sanitaris, en aspectes de formació de la universitat o de cursos 

d’aquests que fan. Ara el maig en començarem un del coneixement de l’espai, habilitar 

l’espai, el farem amb la Paula Sotja que el fa des de la universitat i amb en Gino Ferri també, 

és intentar Reggio Emilia, fer-la entrar. Intentarem anar fent canvis, és això, necessitem una 

formació. El que trobo molt important és que les formacions d’escola siguin d’escola. Perquè 

està molt bé que una del claustre faci aquella formació, però costa molt transmetre en un 

claustre tot el que has viscut. Perquè tu ho transmets amb aquella emoció, però clar, l’altre 

no ha viscut aquell moment. Per això la formació aquesta de l’espai és en bloc de tota 

l’escola, perquè penso que així n’ aprendrem juntes, i una captarà una cosa, l’altra una altra i 

podem més a la una. I sempre tinc la sensació, penso que totes tenim la sensació que 

voldríem saber més de tot. [...] ells et posen a prova, el ioga a mi no se’m  plantejava poder-

lo fer, i va ser casualitat. I quan apuntem a les llibretes hem fet ioga, i et ve un pare i et diu 

heu fet ioga? Molt bé no? Dius va, molt bé, és ven rebut. [..] Els pares són més receptius en 

aquests temes, abans costava una mica més perquè deien que els nens encara són petits 

per expressar, no, no, no.  Aquí expressen amb el cos, s’hi un nen pega o mossega a 

primària ho verbalitzarà però ara necessita el cos per expressar que ell no està bé o que 

l’han empipat. Per això dic que el seu llenguatge és el cos. Ho transmet tot amb el cos un 

nen. Llavors bé una mare preocupada, el meu nen ha mossegat, clar és la seva manera de 

dir no m’empipis això és meu. Traduïm-ho, el que passa que el que li ha fet la marca sap 

greu, però traduïm-ho el que vol dir. I la mestra el que ens toca és els 14 nens que tens a la 

classe, és conèixer-los a tots. Saber si un nen pega més  aquell dia, potser ha passat mala 

nit, poder hi ha gelós o poder li has d’intentar desxifrar, per això, ja et dic, coneixement molt i 

sabem poc, una mica de tot, és difícil però és maco. 
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1.5 Escola bressol Els Picarols 

1.5.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: Els Picarols de Manlleu 

NOM I COGNOMS: Carla Santacreu 

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Sí, l’expressió corporal com totes les àrees que podem trobar dins el currículum, es treballen 

en el dia a dia, des dels hàbits fins a les propostes de materials que podem proposar als 

infants, des de les activitats que tu puguis proposar dirigides. No podem dir, només treballa 

l’expressió corporal quan anem a la sala i fem danses, sinó que també la treballarem segur 

quan estem al pati i els nens juguen lliurement. 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

Seria tot el que és una miqueta el moviment de l’infant que fa amb el seu propi cos, tant de 

manera espontània com pot ser amb un significat intencionalitat. 

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Evidentment, vull dir, com tot no? És molt important que es treballi de manera espontània 

entre cometes, que l’infant la realitzi en el seu dia a dia, com a través de materials que 

nosaltres els podem proposar o experiències que els podem proposar, doncs que facis que 

l’expressió corporal treballis una cosa més concreta o una altra no? Des de totes les besants 

que hi hagin activitats proposades com materials que promocionin aquesta expressió en tots 

els nivells. En funció de l’edat del nen,  amb un nen que encara no camina, faràs que hi hagi 

tota una expressió amb moviment estàtic, com amb el gateig i buscaràs promocionar que hi 

hagi tota aquesta basant. De manera espontània que ell sol vagi fent, com tu provoques la 

situació posant-hi una rampa, per exemple, un material en un cert lloc, perquè hagi d’arr ibar-

hi, o alçat perquè s’hagi d’aixecar una miqueta. Un infant que no camina però sí gateja, 

doncs a cada etapa buscar el seu moment. 

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Evident, i a primària i a secundària i a la vida mateixa. Sí i tant, des de ben petit, des de 

resen nascut. L’expressió corporal no significa ballar i cantar i moure el cos, sinó que és molt 

més, és el moviment dels dits dels peus, és les sensacions que transmet un tacte, és molt 

més que un moviment que nosaltres ens imaginem que el cos que es mou. És molt més, i és 

això, des d’un sonall fins a tot el que poden percebre i rebre l’infant no? 
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5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Clar tu pots ficar-ho una miqueta en tot, però és amb l’autonomia no? És molt, però dins de 

llenguatges també. L’autonomia perquè és la descoberta del propi cos i d’un mateix. És tot el 

que l’infant aprèn a través d’això, i ja no només és un factor d’expressió corporal, sinó també 

emocional. Tot el que afecta l’expressió aquesta en les pròpies emocions. A vegades quan hi 

ha una dificultat psicològica, moltes vegades se li deriva també tot el que és motriu...Si hi ha 

una deficiència a nivell motriu a vegades repercuteix a nivell cognitiu. És una miqueta tot, una 

roda, no podem aïllar, segmentar-ho en diferents....és una miqueta el que parlàvem abans el 

que és l’educació globalitzada, no podem segmentar i dir, això va aquí, això va aquí, va una 

miqueta a tot arreu, ens ho trobem en el dia a dia. Les matemàtiques les trobem al dia a dia, 

les ciències les trobem al dia a dia. Sí que ens agrada ficar molt els noms i  els hem de posar 

eh, però hem de tenir clar, que no només en aquests moments concrets es treballa, sinó que 

es treballa tot el dia, per això nosaltres tenim aquesta manera de treballar una miqueta, 

justament. 

6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

Jo et podré dir que treballo durant molt temps l’expressió corporal si ho treballo de manera 

globalitzada i a dintre incloc, hàbits, rutines diàries, el pati, l’activitat de moldajem plastilina. 

M’entens? Però si tu em demanes les hores que dediques a fer un circuit de psicomotricitat 

no et puc dir si són una hora, si en són dues... hi haurà una setmana que en seran dues i una 

setmana que no n’hi haurà cap. Pel tipus de treball que nosaltres realitzem a dintre dels 

ambients. No fem, avui hi ha psicomotricitat, demà hi ha música....això no. No ho treballem 

així, sinó que ho treballem a través dels ambients i a partir d’aquí, intentem abastir tots els 

llenguatges, per entrar a tots els apartats del currículum. Però no tenim segmentat de dir 

dilluns tal dimarts tal, dimecres tal...Però sí que et diré que l’expressió corporal la treballes 

cada dia. 

7. En quins espais  ho treballeu? 

A la mateixa aula, al pati, a la sala polivalent, aquella que t’he ensenyat allà a baix, a 

l’exterior, l’entorn quan fem sortides, en principi això. 

8. Utilitzeu materials? Quins? 

Sí, depèn de l’activitat que vulguem portar a terme. Podem tenir des de teles, per fer danses, 

a educació infantil tenim una educadora que és mestra de dansa del ventre i ens fa fer 

danses del ventre també. Tenim tot de material de circuits psicomotrius tous, després mòduls 

que són així més durs i fem servir també bancs i coses així. Tenim blocs que són de la 

wesco i són de cartó, però són molt xulus perquè són així rectangulars, i poden caminar per 

sobre, poden fer... Està molt bé per fer construccions, camins i coses així. Tenim cercles, 

tenim pilotes, tenim tot els que són els cotxes d’empènyer a fora, tenim caixes de fruita per 

arrossegar, també els agrada molt fer trens. Hi ha molt material reciclat també i natural. 

Tenim una mica de tot. 
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9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

Tot el tema emocional i el coneixement del propi cos. Les principals no? Coneixement del 

propi cos i que l’infant conegui les seves possibilitats. Diguéssim, tenim aquest mòdul aquí a 

dalt, a fora que és així bastant gran i posem dues caixes i ells pugen. Hi ha el nen que ja et 

puja i et salta i el nen que puja i et crida perquè l’ajudis a baixar. Estan reconeixent les seves 

pròpies possibilitats. Coneixen la por, les emocions, és una miqueta tot això no? Això pot ser 

al pati, com en un circuit. 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

El que et comentava, des del dia a dia, amb propostes semi dirigides i amb la proposta de 

materials. Quan et dic proposta de materials significa que jo ofereixo materials i no dic això 

funciona així, jo proposo i que explorin i jo puc participar. Però no hi ha una recepta escrita.  

Que cadascú vegi les possibilitats que té això no? 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

No, totes ho són. Hi ha una mestra exterior que fa dansa i aquí a vegades ho portem a terme, 

és molt xulo i agrada molt als peques. Danses populars... 

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Crec que el professorat s’ha de reciclar constantment amb tots els sentits, en tots els àmbits, 

és molt important que un professor anualment faci formacions. Un any pot ser a nivell 

d’expressió corporal, un altre any a nivell de literatura. És molt important, ja que som un 

equip i és bo que cada persona faci un àmbit diferent cada any i després ho posem en comú. 

I el material que portem dels cursos, ve a parar aquí a l’escola, ho expressem i ho portem a 

terme si ens interessa i ho trobem interessant. No només en l’expressió corporal sinó en tots 

els àmbits, comptant que el professorat ens especialitzem en tot i més a l’escola bressol. 

Perquè és molt difícil, jo sóc l’especialista en això, no és com l’escola que hi ha l’especialista 

en anglès i només es dedica a fer anglès, aquí no funciona així, es fa una mica de tot...clar 

que va molt bé que una persona sàpiga una mica més o que hagi fet la menció, però clar, a 

l’hora de la veritat, en aquí doncs és important que tots podem arribar a fer formació d’una 

miqueta de tot i que sigui constant, que cada any podem fer formació, nosaltres tenim...dins 

el contracte ens ho posa que ho hem de fer i és important.   
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1.6 Escola bressol Colors 

1.6.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

 Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: Colors de Manlleu 

NOM I COGNOMS: Mª Carme Collell 

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Sí, sí, sí 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

De fet el nen des del moment que neix es comença a relacionar amb l’entorn a través del 

cos. Llavors com definiria l’expressió corporal la manera que té la persona des que neix i va 

evolucionant de fer el contacte amb l’entorn. 

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Molt, és a través del cos, el nen comença a percebre tot el seu entorn. 

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Sí, sí, des de ben petits, des que neix el nen, vol dir que aquí a l’escola ho treballem des de 

l’aula de lactants, que els tenim a partir de quatre mesos, doncs a través de la música, jocs 

de falda. L’expressió corporal es fa servir pràcticament per tot. El treball de joc heurístic, la 

panera dels tresors, les emocions ho treballem a l’aula de caminants d’un a dos anys, i ho 

treballem a l’aula dels grans, cada nivell amb les seves possibilitats... A través de massatge 

corporal. 

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

De la descoberta de l’entorn. 

6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

Moltes, moltes, no et puc dir quantes perquè el treball amb el cos amb els nens és 

pràcticament tot el dia. El contacte amb la mestra, des  del moment que li dónes un bibi amb 

un nen, fas el contacte corporal amb el nen. El moment de canvi de bolquers, el moment que 

proposes una activitat, en el moment que fas els jocs de falda i les moixaines, en el moment 

que vas a la sala a fer psicomotricitat és una altra manera, el moment que surts al pati i fas el 

joc més de moviment, quan treballem les emocions. L’expressió corporal a l’escola bressol 

es treballa des del minut zero fins que el nen marxa de l’escola.   
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7. En quins espais  ho treballeu? 

A tots, des de l’aula, des del pati, tenim una sala expressament de per psicomotricitat, 

activitat més dirigida, a tot arreu. 

8. Utilitzeu materials? Quins? 

Sí, des de llençols i robes, passant per rampes, escales, piscina de pilotes, passant pels 

tricicles del pati, les motos, els patinets, els tobogans, el pujar i baixar escales...molts 

materials, amb els petits la panera dels tresors, el massatge corporal. 

Utilitzem una barreja dels dos, tant fem servir material natural com material tradicional, les 

cuinetes de fusta i les joguines de fusta. I llavors tenim el material de plàstic. 

9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

Aquí ho treballem de manera globalitzada. Doncs el moviment del nen, el cos, la seva 

expressió, perquè ell s’acabi coneixent a partir de la descoberta del seu propi joc, pugui 

descobrir l’entorn que l’envolta. 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

Llavors després ho podrem anar a veure, quan anem a la sala, o quan anem també a la sala 

de llums, el cos també el treballem a partir de les ombres, amb un llençol en una aula fosca, 

amb un florescent negre i amb els lots, també és una manera de treballar l’expressió 

corporal. Llavors ho treballem a la sala, a la piscina de pilotes, a les rampes i ho treballem al 

pati. 

-Fan circuits de psicomotricitat? Passar per sobre d’una alçada, fer salts, juguen amb els 

aros, cucs, que de material n’hi ha moltíssim i llavors en funció de les activitats que volen 

treballar.  

-I normalment és més dirigit o més lliure? N’hi ha de més dirigides i de més lliures. 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

Especialista en expressió corporal no, però ho treballen pràcticament totes les mestres. Així 

com de música sí, de contes n’hi ha una mestra d’expressió corporal que treballa amb el seu 

grup. 

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal?  

Un reciclatge constant, que ja ho estem fent. 
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1.6.2 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal 

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLA BRESSOL: Colors de Manlleu 

NOM I COGNOMS: Assumpta Codina 

CURS:P2 

Preguntes dimensió: Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

L’expressió corporal, doncs, seria la manifestació del treball del cos. Penso que és important 

treballar l’expressió corporal aquí a l’escola, perquè el tema del domini del cos és molt 

important a mida que van creixent i van evolucionant, des de ben petits han de tenir un bon 

domini del cos. 

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

Sí, també és molt important pel tema de les emocions, tenir un bon domini de les emocions, 

conèixer les emocions bàsiques; l’alegria, la tristesa, la ràbia. Penso que és una cosa, que 

quan un nen domina bé el tema de les emocions, pot créixer amb un equilibri i un domini del 

seu cos. 

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Bueno a la primera àrea, descoberta del cos. 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?                              

Bé, com l’expressió corporal, a part de la psicomotricitat que la dediquem mitja hora, tres 

quarts per sistema un cop a la setmana. Fem psicomotricitat pel tema que hem de compartir 

espai amb altres aules...Llavors un dia a la setmana segur. Llavors a través de la música, ho 

treballem també quan fem activitats d’expressió verbal, és que el cos es pot treballar en totes 

les àrees es pot dir... per molt que el número 1 sigui la descoberta del cos, però, es treballa 

en totes les activitats que fem aquí, i en totes les escoles bressol en general i és una cosa 

que es treballa sempre aquí. 

Tenim l’espai polivalent que és allà on hi tenim mòduls per poder fer psicomotricitat grossa, 

però a més  a més és on hi fem les danses, és on hi fem tota una colla de coses que 

necessitem l’espai més gran. Aquest dia, en concret a la meva classe és els dimarts, aquest 

dia és el dia que ho fem. Cada classe té un dia. Les aules últimament són més grans perquè 

les hem desdoblat, i també ens permet a les aules treballar tot això. Però bueno, sobretot el 

dia que tenim estipulat, inclús per les famílies que els hi demanem que posin roba còmoda, 

que sigui fàcil de posar i treure les sabates. I que volem que els nens es puguin moure bé i 
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tal, és el dia que els hi diem als pares. 

5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

Bé, bé aniria millor dedicar-hi cada dia una estoneta, per molt que nosaltres ho diem 

d’aquesta manera, cada dia ja fem una estona. Però bé així és com ho tenim nosaltres 

estipulat a voler-nos organitzar aquí a les aules. Tenim cinc aules, una aula de lactants, dues 

de caminants i dues de dos tres, 0-1, 1- 2 i 2-3. A part dels lactants que no tenen hora per 

anar allà, la resta d’aules doncs hi anem cada dia. 

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

Fem en general i en concret. Fem per exemple a través de les ombres treballem també 

l’expressió corporal, la psicomotricitat, la música quan fem una estona domini del cos, 

sobretot molt a través de les danses... Bàsicament així. 

I de forma més dirigida, per exemple les danses, és quan fem tot el moviment del cos, i és 

realment quan diem als nens hem de fer això, hem de fer allò, és quan hi ha unes pautes. 

7.Quines activitats realitzeu? 

Per exemple els circuits de psicomotricitat, circuits d’enfilar-se, saltar, arrossegar-se, saltar a 

peu coix, curses, imitar desplaçaments d’animals. És un exemple de diferents coses que 

anem treballant aquí. 

8. Espais on ho treballeu? 

Aquest que he dit de l’aula polivalent, al pati també, sempre que fa bo intentem fer algunes 

activitats al pati, activitats dirigides al pati. I llavors a la pròpia aula els més grans, les  aules 

de 2-3. 

9. Què voleu treballar? 

Sobretot domini del cos i també de les emocions. 

10. Tipus de material que utilitzeu? 

Domini del cos amb material natural, sí que treballem amb material natural, però domini del 

cos, potser tampoc massa. Al pati quan anem a buscar els tronquets, quan esporguem els 

arbres, l’hort, però bàsicament a dins les aules, no és tan material natural. Són, els aros de 

psicomotricitat, els rulls, les escales, piscines de boles. Seria més mòduls i més plàstic. 

I material natural quan anem a la sorrera, als arbres, l’hort i el tronquet, també això sí que 

ens ajuda. Però, domini del cos no sé fins a quin punt, tant, tant.. Però sí, perquè llavors 

tenim els tronquets, hi ha el pati que s’enfilen els nens i salten, tenim uns troncs ficats dins la 

sorrera, estan com enquestats perquè puguin pujar, saltar, bueno això. 

11. Com utilitzeu el material? 

Comencem donant el material que vagin explorant i després al cap d’una estona els hi 

proposem una activitat, però comencem amb la proposta de donar el material, que juguin 
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lliurement, amb aquest material. Que vagin coneixent la textura, que vegin per ells mateixos 

què poden fer amb aquell material i després és quan hi ha l’activitat dirigida. Quan hi ha una 

activitat dirigida, abans es comença amb l’exploració del material. Normalment no el posem 

hi diem; va hem de fer això, no. Sobretot a la sala, a l’aula polivalent, com que allà hi ha la 

piscina de boles, les escales, les rampes, el material aquest ondulat...Ells quan arriben allà 

els agrada jugar, i un cop han jugat i s’ho han passat bé, llavors proposem què volem que 

facin. 

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

Segur que canviaria un pilot de coses, segur, segur, el que passa que l’espai és el que és i el 

suport és el que és també, llavors si poguéssim ser permanentment dues persones a l’au la 

aniria molt bé, pel tema que primer clar, prepararíem...Normalment som una, més una 

ajudant de pràctiques, que clar, la de pràctiques, cada dos o tres mesos ens la van canviant, 

quan aquella noia ha après ha fer les coses de la manera que nosaltres volem, ja ens la 

canvien i tornem a començar de nou. Llavors en funció de l’espai i el suport que tenim podem 

muntar les coses d’una manera o bé una altra. Canviaria? Bueno afegiria, afegiria cosses 

bàsicament, afegir. 

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

Bueno amb els anys ho hem anat intentant millorar. 

-Abans com ho treballàveu per exemple? Abans estàvem en un altre espai, no sé si coneixes 

allà a la parròquia, aquesta escola va ser la primera que es va obrir aquí a la comarca, la van 

obrir unes monges que eren les que s’encarregaven d’atendre a les famílies de les mares 

que treballaven a les fàbriques, fa 70 anys d’això. Llavors els recursos eren molt limitats, molt 

poca cosa i a mida que ens hem anat formant cada vegada més i ha anat entrant gent nova i 

formada, doncs hem anat ampliant i diversificant el que anem fent, sí. 

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Bé, és el que més els agrada. N’hi ha que els hi costa molt. La major part del grup, disfruta 

moltíssim i s’ho passa molt bé, llavors aquests nens més tancats, que potser són els últims 

que han entrat, que són nens menys sociables, que no els agrada el contacte cos a cos, 

aquests no ho disfruten tant. 

Quan fem sessions dirigides que fem fang o coses així més controladetes, això els hi agrada 

més, però, normalment el joc lliure hi ha nanos que no el disfruten gens, i d’altres el contrari, i 

disfruten tant que molesten els altres... S’expressen d’una manera tan brusca i barruera que 

sense voler, molesten, tiren coses, tiren empentes, salten a sobre dels altres i llavors hem 

d’anar intentant que ells vegin que això no es pot fer. Que hi ha unes limitacions i unes 

normes i les hem d’intentar complir. Ja et dic, és de tota manera, les activitats que més 

disfruten ells. 
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15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica? 

Específica no, diferent de la resta no. 
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1.7 Escola bressol El Riu 

1.7.1 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal 

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLETA: El Riu 

NOM I COGNOMS: Cristina Oliver 

CURS:2-6 anys 

Preguntes dimensió: Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

Tampoc no és com la definiria jo, sinó com es veu des de l’educació lliure en el Riu, perquè 

jo no sóc la responsable de l’expressió corporal, no hi ha responsable d’expressió corporal a 

l’escoleta. A l’escoleta gestionem l’activitat dels infants o la dinamitzem a partir dels entorns 

de lliure circulació. Llavors hi ha propostes diàries que poden fer o no fer depenent del que 

els vingui de gust. Llavors hi ha algunes de les propostes que podria ser música o 

psicomotricitat o en les excursions que hi ha un enfoc més dirigit a l’expressió corporal. Però 

l’expressió corporal a l’escoleta es dóna en tots els espais. 

L’expressió corporal nosaltres la definiríem com la paraula diu, no anem en plan curricular, 

no anem amb el que diu el diccionari d’expressió corporal. Com l’entenem? Doncs és com la 

manera de fer visible en el cos el que et passa per dins. Si estic en un sentiment de ràbia per 

exemple, doncs hem muntaré un personatge de cavaller i aniré a matar a un drac.  

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

La qüestió és que és inevitable, perquè en el moment en què et pots moure, fas expressió 

corporal. 

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

En cap ni una, perquè no funcionem amb el currículum. Nosaltres tenim infants de 2 a 6 anys 

llavors no ens guiem amb cap currículum. Tres de les acompanyants són mestres d’educació 

infantil, per tant, ens l’hem llegit i estudiat, però no el duem a terme a la pràctica. 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?                              

És que no hi ha hores. Els entorns estan dividits per matèries; hi ha un entorn de 

matemàtiques, hi ha un entorn de biblioteca, hi ha un entorn d’experimentació, etcètera. 

Doncs en el matemàtic no hi haurà tanta expressió corporal com el de psicomotricitat. Tot 

depèn del nen què escull, en quin espai vol estar, si està a l’espai de psico, estarà dues 

hores fent expressió corporal. Pot ser que vingui a una proposta de música i en aquesta 

proposta fem una dansa o fem teatre de l’oprimit, o fem algun tipus de sessió més guiada, 

pot ser que duri vint minuts i que després vagi a concentrar-se en un llibre que tal i allà no 
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s’hi durà tant a terme l’expressió corporal, però no  hi ha hores concretes.   

5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

No es basen amb hores. 

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) i 7.Quines activitats realitzeu? 

Els nens a l’escoleta els permetem ser com són, si un infant necessita expressar una emoció 

de ràbia, una emoció de tristesa o el que sigui, permetem que aquestes emocions es duguin 

a terme. I normalment aquestes emocions surten a través de l’expressió corporal. I per tant, 

si necessita pagar, li permetem pagar, no li permetem pagar a un nen o no li permetem pagar 

a un adult o no li permetem pagar a un animal, però li permetem fer l’acció de pagar. Ja sigui 

un tronc amb una pedra o un xorro dur amb un coixí, depenent del moment, depenent de la 

situació. Però gairebé mai inhibim les emocions i l’expressió corporal. 

Per aquí enfocaríem una mica l’acompanyament de les emocions a partir de l’expressió 

corporal i després hi hauria activitats com més dirigides, però que poden fer o no fer, són les 

danses, el teatre de l’oprimit, des del joc simbòlic, el joc simbòlic mai és dirigit, però sí que hi 

ha com propostes que cada una fa. El que passa és que les propostes són molt diverses. 

Cada dia hi ha una proposta i les acompanyants l’escullen. Avui tinc ganes de treballar les 

ombres i les llums, avui tinc ganes de treballar els sorolls, o avui tinc ganes de tal i les fem i 

gairebé sempre és a partir de l’experimentació, llavors gairebé sempre hi ha expressió 

corporal, des de la nostra manera d’entendre l’expressió corporal. Mirem els nens i els oferim 

el que necessiten. Si veiem que un nen o una nena ens està demanant molt sobre els fòssils, 

doncs fem una proposta sobre els fòssils, llavors l’expressió corporal és el mateix, si veiem 

que estan en un període d’expansió, com seria a la primavera, estan en efervescència, 

necessiten córrer, cridar, anem a fer propostes on aquests neguits o aquestes ganes 

d’explotar com una flor, doncs es pugui dur a terme. Si vols et puc descriure una sessió, una 

proposta, però serà una proposta d’entre molts dies, però no es pot generalitzar. A vegades 

veiem que un infant necessita algu més concret, o algu més dirigit, o necessita estar sol, o 

necessita estar amb grup...Com que tenim una ràtio molt baixa, ara som 19 infants per tres 

acompanyants, i gairebé mai venen tots sempre passen coses, la família vol anar a la platja o 

l’infant es troba malament. Llavors normalment som 17-18 cada dia. Et permet oferir més o 

menys amb una qualitat bastant bona el que necessiten. Ens agradaria fer-ho millor, però 

“estem en ello”. 

8. Espais on ho treballeu? 

L’expressió corporal més expansiva, que no seria el joc simbòlic, sinó algu més concret, que 

jo també o veig com expressió corporal. Tenim tot l’exterior, tenim tres espais diferents; una 

pista de sorra, hi ha una pista pavimentada i després hi ha un pati on hi ha totes les 

construccions, el gronxador, construccions per escalar, el tipi per poder fer una caseta, 

etcètera. Un d’aquests tres espais les 6 hores està accessible. I llavors hi ha l’espai tou, que 

és l’espai de psicomotricitat tova. On hi ha els coixins, matalassos, teles, trapezi, escala... 
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Aquest espai no està obert per tothom, només està obert pels nens més petitons de 2-3 

anys. A vegades està de 3 a 5, depenent del moment, però després de dinar hi ha dues 

hores que hi pot anar tothom qui vol. Llavors ho anem gestionant, considerem que l’espai és 

petit pels nens que hi ha, tot i que la majoria de personal diria que no, però a vegades hem 

de fer torns, però si poguéssim no faríem torns. 

9. Què voleu treballar? 

Simplement és intentar veure el que necessiten. Hi ha etapes en què tots necessiten pagar 

molt, doncs anem a fer una escenificació en la qual hi ha una batalla, però sempre hi ha unes 

normes; el cap el deixem intacta, no el toquem. Agafem de la roba, com jugar el que és el tou 

i el dur. No picarem una cosa dura amb una cosa tova perquè ens farem mai, per tant no 

picarem  a un company amb una cosa dura sinó que el picarem amb una cosa tova, o el 

picarem amb nosaltres o ens hi repenjarem, però no l’esgarraparem, no el mossegarem. Hi 

ha com unes normes, però dins les normes, anem a jugar, anem a batallar si voleu batallar. 

Si estan aprenent a saltar amb els dos peus junts, potser proposes un joc com pot ser el cel, 

mar, terra [...] El proposes i dels 19 nens potser te’l faran 3, vale, però són els tres que ho 

necessiten en aquell moment. I potser aquests tres el cap d’una setmana te’l tornen a 

demanar perquè l’han après i després uns altres s’afegeixen i es va fent així. Nosaltres anem 

a partir de l’observació. 

10. Tipus de material que utilitzeu? 

A la sala més de psicomotricitat, el curs que bé en tindrem una, aquest any encara no, 

aquest any tenim mitja sala d’espai tou, i a l’espai tou i tenim cotxoneta de botar, cotxoneta 

de no botar, matalassos, hamaca, escala, les teles. Llavors anem combinant depenent del 

que anem veient, ara el que si veiem que potser ho posarem a l’espai exterior ara que fa bon 

temps, perquè si no a l’interior es genera un espai de massa dinàmica i llavors els que estan 

fent joc simbòlic estan més inquiets del que necessiten. I llavors de l’espai exterior tenim una 

construcció bastant gran on tenim a l’espai tou tenim una estructura més picklariana on hi ha 

un tobogan petit, una escaleta petita, barres, etcètera. Després a fora tenim una estructura 

bastant gran que escalen amb una xarxa, hi ha una rampa, una escala, una xarxa que ho 

hem muntat nosaltres com si estiguessin escalant un arbre i després hi ha el gronxador, la 

roda i els arbres. A i tenim bicicletes, quatre, cascos i tot plegat. Hi ha els xurros, disfresses i 

teles 

11. Com utilitzeu el material? 

Tenim material de tot, cordes a l’exterior, cordes, teles, pilotes, aros, aquest material el 

poden fer servir sempre. Les bicicletes les poden fer servir mig dia, per fer una rotativa a 

vegades. La sala si està oberta poden fer servir tot el material que hi ha allà. Les disfresses 

els poden fer servir a dins la sala. També tenim una corda fluixa, però clar això seria més de 

psicomotricitat, no tan d’expressió corporal no? Tenim  piques, diàbolo, que són per 

propostes més puntuals. [...] Anem jugant amb el que necessiten  i el que volen. Voler i 
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necessitar no és el mateix. 

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

Sí, sí, constantment, el Riu canviem gairebé sempre, per exemple això, ara aquest curs per 

qüestions d’espais i d’edats, tenim dels 2 anys fins als 6, les edats són molt diferents, tots 

estan barrejats gairebé sempre, per qüestions pràctiques tenim mitja sala d’espai tou, no 

tenim ni tan sols psicomotricitat que diem, no tenim una sala de psicomotricitat, l’any que bé 

sí, tindrem una sala de psicomotricitat. Llavors ja estem fent un canvi, ho vam decidir la 

setmana passada, hem trobat la manera. Nosaltres som quatre acompanyants i una de les 

quatre, s’està formant en psicomotricista i ara diu això, vull fer sessions guiades de 

psicomotricitat i l’any que bé farem una sessió pels petits a la setmana i una sessió pels 

grans a la setmana, de psicomotricitat dirigida amb mètode Aucouturier i llavors si volen hi 

poden anar o si no, no. Això ho fem moltes vegades, a música funciona igual, s’hi entren a la 

sessió de música, s’han de quedar fins al final, si no, no entren. També hi ha altres propostes 

que és el revés, que pots entrar quan vulguis però no pots marxar fins al final. Depenent de 

les propostes, cadascú posa els seus límits en les propostes.  

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

No, perquè es van renovant. És una evolució contant. 

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Com que cada proposta és diferent de l’anterior no passa res, [...] Avui la proposta és 

d’experimentació amb llavors, vale doncs l’experimentació amb llavors la farem d’aquesta 

manera, amb aquest material, en aquest lloc, durarà d’aquesta hora a aquesta hora, la 

dinamitzarà aquesta acompanyant, qui comenci hi ha d’estar fins al final. No hi donen més 

voltes, com que estem en educació lliure, el problema és que les persones pensen que 

educació lliure tothom fa el que li dóna la gana, i moltes vegades passa que en l’educació 

lliure, els hi dónes massa llibertat, però un nen de dos anys, no pot tenir la capacitat d’escollir 

absolutament tot sempre. Però és que a més a més, viuen en l’ara, viuen en el dia, en el 

minut, en el segon. Tant els hi fa si ahir van poder estar fins a quina hora i avui és aquest 

altre horari, m’entens? Perquè si tu vius el límit d’una manera agradable, tu vius el límit com 

a algu que existeix, el foc s’apaga amb aigua, és un límit del foc, és algu que és inherent a la 

vida, si tu el vius com a algu que existeix no es viu com algu dolent. I el límit d’has d’estar 

aquí fins a tal hora és una característica del moment. No hi ha un més perquè, ells estan 

còmodes. 

En el tema de l’expressió corporal els agrada, a la majoria, perquè el que necessiten és això, 

el que necessiten és explorar el seu cos i extreure fora el que tenen a dins. Llavors estan tot 

el dia així, llavors moltes vegades passa que si fos per ells estarien tot el dia a l’exterior per 

poder expandir en fora tot el que els hi passa. Ens passa que es generen dinàmiques que 

s’encomana, una dinàmica de lluita, perquè són cavallers i de cop i volta tots són cavallers i 

dius això acabarà plorant  i sí, acaba plorant. Llavors és com abraces aquesta activitat, 
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perquè des del judici adult no mola que es barallin saps? Però ho necessiten barallar-se, 

forma part de la vida. Ho vas acompanyant d’una manera que ho puguin exposar-ho, però 

sigui respectuós, però costa. Estan tan connectats amb ells mateixos moltes vegades que 

desconnectar-los costa. Sí que veiem que costa delimitar fins on és fins aquí, a vegades 

agafem i diem tu necessites encara que vulguis expressar de forma extensa el que et passa, 

ara necessites concentrar-te en algu concret, llavors vens amb mi, anem a una sala i estarem 

una estona sols tu i jo, explicant un conte...La qüestió és que és tot a partir de l’observació i 

el que veus que necessiten. Com que no els fem fer res que no els vingui de gust, la qüestió 

és que els vénen de gust coses que no poden fer. Però no els fem fer res que no vulguin fer 

[...] Per això sempre responen bé. 

15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica? 

Clar tot això, ja és l’estratègia didàctica, tot el que és la mirada cap a l’infant que nosaltres 

concebem, ja és l’estratègia didàctica. No hi ha una estratègia didàctica per l’expressió 

corporal, nosaltres sabem que existeix Aucouturier, nosaltres sabem que existeix Montessori, 

nosaltres sabem que existeix el teatre de l’oprimit. Sabem que existeixen tècniques i de les 

tècniques apartem el que necessiten i els hi oferim. I també a partir de nosaltres perquè hi ha 

dies que estem de mal humor, avui sóc l’acompanyant que estic de mal humor, i per tant, no 

em puc posar a fer una proposta de pallasso, no em ve de gust, però potser sí. Llavors és 

intentar ser coherent amb el que fas i amb el  que ells necessiten. 

A part fem explicació de contes amb ombres xineses, representació de contes amb titelles, 

intentem portar el que és concret també el que és expressió corporal. Per tant, si les 

matemàtiques les portem al cos, la llengua la portem al cos, els contes els portem al cos, 

intentem que tot passi de l’experimentació amb el cos. I aprenen tècniques d’expressar a 

partir de dos dits, fent els titelles..O ha partir de la veu, modular la veu per fer no sé què, però 

realment ho aprenen a partir de la imitació, no fem algu didàctic així molt...Si un dia 

l’acompanyant té moltes ganes d’explicar un conte doncs ho fa. Acompanyant  i pares, hi ha 

una mare que és de família anglesa, que ve cada setmana a explicar un conte amb anglès, i 

ella té el seu mètode d’explicar contes, i llavors els nens ho aprenen i ho fan. I és divertit 

perquè els pares tenen molt suc a fer. Que creiem molt en el que és el conte, els 

personatges i la representació dels personatges, es veu moltíssim, al cap de mitjan hora 

estan jugant amb el conte. Llavors és interessant perquè ella és la cabreta i l’altre el llop. El 

que sí que ens plantegem de cara més endavant, en més grans, és com canvies els rols, 

això és el que fem amb el teatre de l’oprimit, tu fas de tal i com que l’energia s’emporta 

l’acció. Ells no poden decidir i de cop hi volta es troben fent de llop, ostres i dius aquest nen 

mai a la vida hauria escollit ser un llop, però li ha tocat un llop i mira el que ha sortit. 

[...] Funcionem des de sentir que som un grup de persones, de famílies, perquè som una 

comunitat, no és una escola, som un grup de persones, hi ha 17 famílies actualment, més els 

avis i les iaies, els tiets  i les tietes, els 19 nens i les quatre acompanyants i la propietària del 

local. És una comunitat que aprèn, aprèn i cadascú aprèn coses diferents, llavors nosaltres 
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aprenem a estar amb fills que no són els nostres, i ha tractar-los com ens agradaria que ens 

tractessin a nosaltres i estar atents a ells i el que necessiten. Però alhora també aprenem a 

comunicar-nos amb els adults i aprenem a acceptar el que ens diuen a nosaltres.  És 

aprendre constant  i els adults aprenen altres coses, aprenen a deixar estar els seus fills allà 

que és un aprenentatge, aprenen a relacionar-se amb els altres i aprenen a ser molt tolerants 

i a ser generosos i a no comparar. I tothom aprèn coses. Com funcionem l’escoleta? 

L’expressió corporal? Sí, anem aprenent... L’expressió corporal simplement agafem i diem 

què és l’essència més bàsica de l’expressió corporal...Segurament seria mirar-se les mans 

per primer cop, o notar-se les mans a la cara, per a mi ja seria expressió corporal, o fixar-te 

en el somriure, la primera cosa que es fixen de la cara és el somriure, i veuen un somriure i 

fan “oh-oh” potser això seria l’expressió corporal i llavors, no sé anar tirant fil. Com algu molt 

més natural, com algu molt més que es pugui veure. Ostres doncs mira sí, com buscar la 

teta, com un nen acabat de sortir de la panxa de la mama es fica a mamar, bueno això podria 

ser una expressió corporal des d’una necessitat. 
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1.8 Escola bressol Niu d’infants 

1.8.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: Niu d’infants, Centelles 

NOM I COGNOMS: Mònica 

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

En forma específica diem que no, és més general. No fem una activitat específica per dir ara 

fem expressió corporal. La fem quan fem psicomotricitat, quan fem danses, audicions, clar 

una mica així en global, no fem una programació específica per això. 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

A través del cos representar una mica l’estat d’ànim. A l’igual, avui que plou, serà un dia 

super mogut, és allò, a veure quantes coses podem fer perquè, el que fem aquí nosaltres és 

partir grups, perquè som força gent de mestres i segons el dia a dia, ja saps com ocupar-los, 

és una mica això, segons l’estat d’ànim teu t’expresses d’una manera o bé d’una altra amb el 

cos. 

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Sí, però més específic com et deia, com un tot. 

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Sí, penso que sí. Amb els lactants, perquè el moviment, ”el tat”, l’expressió de la cara...clar 

ells no saben parlar. Físicament ens demostren si estan contents si ploren, tot això una mica. 

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Potser en la descoberta d’un mateix. 

6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

Nosaltres, de psicomotricitat és no sé, mitja hora, potser tres quarts, entre que traiem 

sabates i que comences la sessió i l‘acabes. Això seria més l’hora de psico d’expressió més 

musical, potser una hora més a la setmana. Clar, són activitats concretes també, 20 minuts, 

mitja hora, perquè l’atenció també...són molt petits i és poca. Entre tots seria una cosa així 

potser. 

7. En quins espais  ho treballeu? 

Nosaltres tenim una sala de psicomotricitat específica, llavors a l’aula, i la sala d’usos 
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múltiples, que són les centrals. 

8. Utilitzeu materials? Quins? 

Sí, hi ha els mòduls, teles, aros, la música, tant enregistrada com cantada també. 

9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

Una mica els sentiments, més que el moviment, doncs en aquestes edats tan petites, doncs 

potser començar amb lateralitat, però també com se senten ells. Ho expressen així, 

d’aquesta manera. 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

Psicomotricitat, música i danses. 

Quan fem les festes tradicionals que també col·laborem amb les altres escoles com és el 

carnestoltes, o per Santa Sicília, anem a fer danses aquí “El Xoriguer”, escola pública. 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

No, d’això no. Clar hi ha una que és de llengua estrangera i de música hi ha una, que no és 

especialista, però té molts coneixements, que no és que hagi fet la carrera amb mestra amb 

especialitat de música, però té molts coneixements musicals. 

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Clar, una mica a vegades ens ho plantegem eh, perquè a vegades la sessió de psico és obrir 

la porta i gua...tothom sortint corrents i “cam piqui pugui”. També hi ha la piscina de pilotes, i 

a vegades quan fem el pla anual ens replantegem una miqueta la sessió ben bé com la 

volem fer. I la gent que fa poc que ha estudiat i així també ho té més fresc o porta alguns 

exemples o així, perquè a vegades tendeixes a obrir la porta i no seguir un ordre de res. 
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1.8.2 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal 

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLA BRESSOL: Niu d’infants, Centelles 

NOM I COGNOMS: Mercè 

CURS: 2-3 anys 

Preguntes dimensió Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

Penso que és un mitjà de comunicació, que moltes vegades no hi donem massa importància, 

però en canvi, en els nens petitons té molta rellevància. És una manera de comunicar-se, 

d’expressar-se, i bueno és estar molt al cas i observar, una observació molt directa per veure 

que fan els nens, com actuen. 

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

Sí, jo penso que sí. Cada edat al seu nivell, perquè ja comencem amb molt petitons per 

exemple jocs de falda, d’entrada som nosaltres que portem la iniciativa, però llavors ja veus, 

que quan tenen un anyet, que són molt peques, ja veus que tenen iniciativa i que t’imiten, 

que li fas el picu-plano, l’escarabat bumbum, ells també ho fan amb els companys i així. Són 

molt petitons i dius uf però sembla impossible, però sí. Per tant, jo penso que és molt 

important perquè és una manera d’expressar-se, de comunicar-se, de relacionar-se amb els 

companys, i crec que a aquesta edat és primordial a més a més. 

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

El coneixement del propi cos, bàsicament això, però sí que surt en totes les àrees. 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?                              

Per exemple tenim organitzada a nivell de setmana, un cop per setmana, que fem 

psicomotricitat, però això no vol dir que només fem expressió corporal el dia que fem 

psicomotricitat. Perquè clar el dia té moltes hores, no hi ha dia que no ballem, que no fem 

danses. De normal ells fan segons els hi surt.  Implícitament que tinguem molt clar que 

vulguem fer psicomotricitat és un dia a la setmana una horeta a la setmana o tres quarts 

d’hora el que duraria l’activitat. Tots els dies això de moviment hi és. Danses, jo penso que el 

moviment és a tot arreu, sortim al pati, doncs el pati pugen, baixen, es mouen, s’enfilen. 

Llavors ells han de tenir la previsió fins on poden ser prudents, on és el perill i on no. Per 

tant, penso que és una mica a tot arreu però sí, que bàsicament de dir, horari programat un 

cop a la setmana. 

5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

A veure, sí, perquè és el que et dic, com que cada dia hi ha un moment o un altre que fas 
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això, t’asseus a terra i fem una dansa, amb algun tipus de joc, si reflexiones també podríem 

buscar un altre moment no? Però penso que sí, deunidor les estonetes que hi estem. 

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

Tenim l’aula de psico amb els mòduls, la piscina de pilotes. D’entrada nosaltres ho distribuïm 

d’una manera concreta, però llavors depenent de l’edat, són ells que agafen els mòduls, que 

els interessa, per tant és una forma completament lliure. Quan fem danses sí que en podem 

fer d’alguna molt organitzada, però en general són més espontànies. Quan posem música i 

ballem, quan fem activitats amb mocadors i amb pilotes. Perquè clar no només és la 

psicomotricitat que podem fer a dalt, sinó aros, caixes, cartó, robes, pilotes, plomalls que 

hem fet amb paper de seda, també els agrada molt els mocadors. Doncs tot això és 

bàsicament de forma espontània, nosaltres podem explicar una història i anant fent alguns 

moviments, però ells són els que imiten. Però no és una cosa estaranditzada...Tots amb 

rotllana, o ja et dic, alguna activitat concreta sí, però en general és més de forma espontània i 

lliure, en aquesta edat. 

7.Quines activitats realitzeu? 

Danses, psicomotricitat. Comencem amb els jocs de falda els més peques. Llavors posem 

música i fen estones de relaxació, llavors utilitzem mocadors, robes, plomes, què 

més...llavors podem seguir ritmes... 

8. Espais on ho treballeu? 

A veure si són coses puntuals que afecten momentets de parts del dia, doncs és a la mateixa 

aula, que van arribant i podem posar música. 

Llavors tenim la classe de psicomotricitat, que és només per psicomotricitat. Llavors tenim 

una altra aula lliure, doncs ara has vist que era la sala de la llum, però com que ens 

interessava fer psicomotricitat allà, doncs hem arraconat tot el material i ho hem utilitzat per 

fer psicomotricitat. Llavors el pati, tenim un espai tancat de gespa, que moltes vegades 

l’utilitzem per anar a fer psicomotricitat. Podem seguir ritmes, o amb els aros o amb les 

caixes. 

9. Què voleu treballar? 

Una mica el coneixement del propi cos, les diferents parts del cos, una mica la relaxació, hi 

ha nens que són més rígids i més estàtics, llavors és important que tinguin aquesta 

flexibilitat, llibertat de moviments i aquesta espontaneïtat, que en algunes vegades, costa, 

no? Llavors penso i creiem que és molt important en aquesta edat, treballar-ho per aquesta 

raó. A vegades aquesta rigidesa que tenen, anar-ho treballant, perquè es vagin deixant anar. 

10. Tipus de material que utilitzeu? 

La piscina de pilotes, els mòduls, tobogans, les robes, les caixes, de fet ja t’ho he anant dient 

eh. Les pilotes grans, que també va bé de treballar, perquè fa que vagin perdent pors, llavors 
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caixes, aros, fustes, entre altres coses. 

11. Com utilitzeu el material? 

En alguns moments, nosaltres fem una proposta, si nosaltres trobem convenient que 

segueixin molt aquella proposta  s’intenta que sigui així, però, sovint, moltes vegades i la 

major part de vegades donem materials. Sí que hi ha una estona, un moment de preparació, 

una estona d’activitat en què nosaltres preparem els materials perquè sigui agradable a la 

vista dels infants, que doni joc, però llavors, són ells que lliurement experimenten i llavors hi 

ha l’estona que s’acaba l’activitat  i fem una estona de relaxació.  Però més que activitat 

dirigida, passar per un circuit o alguna cosa així, que hi pot ser en algun moment, nosaltres 

preparem el material i sobretot que sigui atractiu i que llavors ells experimentin. Llavors poder 

posar música d’ambient i així...Però creiem més que puguin actuar de forma lliure i 

espontània. Ja et dic, en algun moment podem preparar alguna cosa molt concreta, però 

d’entrada és més lliure. 

-El material que feu servir és natural, plàstic? Aquí a l’escola treballem molt amb material 

natural, val? Però amb activitats així són robes, són caixes, són materials que no és plàstic. 

A veure plàstic i bé en algunes coses, per exemple els aros, d’entrada són de plàstic, però sí 

que intentem treballar amb material molt divers i textures diferents i si poden ser naturals 

millor. Ara els patis dels peques que s’ha canviat hi hem intentat posar-hi material molt 

natural, com per exemple catifes amb allò de coco, que és una mica aspra, cistells amb 

escorces i pedres. Nosaltres intentem que ells tinguin material per innovar i per descobrir, 

llavors, ja et dic hi hem posat cistells amb pedres, amb escorces, amb pedra volcànica, amb 

fustes. Llavors els hi hem posat cistellets petitons perquè puguin posar i treure. Llavors hem 

posat tubs...Tot és material natural. Hem posat senalles per omplir i buidar. Hem intentat 

treure tot el plàstic, que teníem la típica caseta de plàstic, doncs hem intentat treure tot això i 

això és una manera de fer motricitat amb els peques.   

Amb els peques també fem psicomotricitat amb pedres, els proporcionem pedres grans, 

llavors ells poden agafar-les, n’hi ha algunes que poden, altres que no poden, algunes que 

pesen altres que no pesen i van trobant les característiques de tot, i les qualitats de tots els 

materials. Llavors tenim fustes al pati, als patis dels grans també hi ha trosses d’aquests, 

alguns fixes per seure o per fer el que ells els hi agradi sigui de taula, sigui del que sigui i 

també d’altres més petitons que ells puguin portar, apilar, i fer el que els interessi. 

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

A veure sí que sempre et qüestiones el que fem i com ho fem i com ho podem millorar, per 

aquesta raó estem intentant integrar i fer canvis en els patis, perquè hi passes estones 

perquè creiem que és bo que els hi toqui l’aire, que manipulin material real, sorra, pedra, 

herba, tot tipus de material. Llavors, quan se’ns acut una nova proposta la intentem dur a la 

pràctica, d’entrada a qui a les aules sol haver-hi jocs de construccions, de plàstic tot i que 

s’ha intentat treure, les joguines que fan musiqueta i això. Això fa molt temps que s’ha anat 
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traient. Potser amb patis és el que estem treballant més, són coses que et vas qüestionant i 

que amb la mesura del possible intentem anar canviant el que creiem que pot funcionar 

millor. 

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

M’imagino que també ho porta una mica que les coses van evolucionant i així amb el temps, 

però sempre s’ha intentat buscar que és el que millor funcionava. I quan veiem que una cosa 

no funcionava, dèiem no no, creiem que aquesta no és la manera, per tant, busquem una 

solució. Llavors sí, que sempre hem anat fent canvis, que se’ns han anat acudint, que ens 

hem anat informant, buscant documentació. Llavors sí que ho hem anat fent, però cada 

vegada diferent. I les ganes sí que són que les coses funcionin i que els nens puguin 

aprendre de forma, lliure  i espontània, divertida, agradable. 

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Ells en gaudeixen molt, per exemple tant és com fem la psicomotricitat. Però el dia que fem 

psicomotricitat que és com una cosa molt concreta, estan super entusiasmats. Arriben “avui 

fem psico, avui fem psico”. Estan molt contents, molts motivats i en gaudeixen i ho disfruten 

tant si és d’una manera com d’una altra. Sí que és cert que els hi agrada el moviment, coses 

diferents, no sempre hi ha d’haver aquest moment de sorpresa, a veure què és el que farem i 

com ho farem. Per exemple si un dia fem els mocadors, fem les plomes, doncs d’entrada és 

una sorpresa o una caixa o una coixinera, el que sigui, bueno acompanyat d’una música, 

d’una història que t’inventes...Llavors surten els diferents materials, sí que en gaudeixen s’ho 

passen molt bé i els agrada molt. 

15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica? 

Ara d’entrada en aquest moment que se m’ocurreixi no et sabria dir cap línia concreta que 

seguim. Sí que hem anat fent cursos de psicomotricitat i hem anat fent coses, però així un 

sistema concret o un mètode concret, no l’usem.   
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1.9 Escola bressol El Jardinet 

1.9.1 Entrevista a la directora de l’escola bressol 

 Taula 1: Entrevista oberta, a la directora de l’escola bressol 

ESCOLA BRESSOL: El Jardinet d’Arbúcies 

NOM I COGNOMS: Carme Iserte 

(No s’ha pogut enregistrar, ja que s’ha hagut de realitzar a l’aula amb els infants) 

Preguntes dimensió: Expressió Corporal 

1.Treballeu l’expressió corporal a l’escola bressol? 

Sí, que la treballen, de forma molt global. Considera que és fonamental, ja que la viuen dia a 

dia a l’escola bressol. Els infants des que entren a l’escola ja estan treballant l’expressió 

corporal. 

2.Com definiries el terme expressió corporal? 

“És el llenguatge que tenen els infants per expressar-se. L’expressió corporal dóna molta 

informació a l’adult”. 

3. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal amb infants 

d’Educació Infantil? Per què? 

Sí, perquè pots determinar com està l’infant. És un mitjà que permet a l’adult conèixer el 

desenvolupament motriu de l’infant i així poder conèixer tant a nivell motriu com cognitiu. I 

per aquest motiu, l’observació és fonamental, per conèixer i entendre. 

4. Creus que es pot treballar a tots els cursos d’educació infantil? 

Sí, els infants es mouen sempre, l’únic que fan els mestres és proporcionar material adequat 

i espais idonis perquè els infants es puguin desenvolupar en la seva totalitat. 

5. En quina àrea curricular ho vincularies? 

En totes les àrees del currículum. 

Però si ens centrem més en la normativa en la del llenguatge més que en les altres. 

6. Quantes hores i dediqueu a la setmana? 

És des que entren els infants a l’escola, fins que surten. 

Treballen per tallers 

Introdueixen la quotidianitat a l’escola 

7. En quins espais  ho treballeu? 

Pati, aules i a la sala. Potser més a la sala. 
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8. Utilitzeu materials? Quins? 

Sí, qualsevol material que pugui interaccionar l’infant. Qualsevol material que pugui moure’s i 

expressar-se, material rígid no, més aviat robes, volàtils, que no pesin. 

9. Què voleu treballar amb l’expressió corporal? 

La comunicació d’un mateix i dels altres, el to muscular... 

No pots fer una sessió per tot igual, has d’adaptar-te als infants, perquè n’hi ha que caminen i 

n’hi ha que no. Però per aquest motiu és molt important el material, permet fomentar la 

creativitat i imaginació de l’infant. 

10. Com treballeu l’expressió corporal? 

La treballem el dia a dia, pujant escales, amb el joc lliure, al pati... 

A més s’ha creat un taller “en moviment”, en aquest taller treballen amb música, material 

natural i el propi cos. Amb la barreja d’aquests tres ingredients el cos es mou produint 

moviments espontanis amb el qual els infants experimenten les seves possibilitats i milloren 

la coordinació, la flexibilitat, l’alliberació de les emocions i gaudim en tot moment d’una 

experiència natural i divertida. El material que s’utilitza són conus, fustes, mocadors, cordes i 

música actual. 

I el projecte “toca-toca” que consisteix a organitzar sessions amb material determinat perquè 

els infants experimentin amb ell, de forma lliure. El material poden ser tubs, pals, material 

natural, entre altres. 

11.Hi ha algun/a mestre/a especialista a l’escola? 

No, hi ha una mestra que treballa la dansa però no és una especialista. 

12. Consideres que el professorat necessita una formació específica per portar a la 

pràctica activitats d’expressió  corporal? 

Específicament no, com assessorament és molt interessant per obtenir nous recursos i poder 

ampliar el teu coneixement. 
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1.9.2 Entrevista a la mestra encarregada de treballar l’expressió corporal 

Taula 1: Entrevista oberta, a la mestra encarregada de  treballar l’expressió corporal. 

ESCOLA BRESSOL: El Jardinet d’Arbúcies 

NOM I COGNOMS: Ingrid Pérez 

CURS: treballa la dansa a tots els cursos, de lactats fins a P2 

Preguntes dimensió Expressió corporal 

1.Com definiries el terme expressió corporal? 

Per a mi l’expressió corporal és el tot. És l’expressió màxima del cos, l’exteriorització dels 

sentiments. És de manera íntegra l’expressió corporal. Facis el que facis, toquis el que toquis 

t’estàs expressant. És com un alliberament del teu interior, exterioritzant-lo amb el teu 

moviment. 

2. Creus que és important i necessari treballar l’expressió corporal a infantil? Per què? 

Sí, oi tant. Doncs perquè a nivell d’educació infantil els nens passen del seu entorn més 

proper que és la família, la seva zona de confort, que és aquesta, i passen a l’escola on tot 

és nou on a vegades hi ha bloquejos emocionals que no acabes d’ exterioritzar o 

exterioritzes massa. No saps com bellugar-te dins aquest món diferent que és l’escola i 

llavors amb l’expressió corporal alliberes tots aquests bloquejos i funciona realment, jo ho he 

provat i funciona. El nen que plora molt més en una adaptació acaba fent una adaptació més 

saludable per a ell, menys anguniosa i després els nens que són extra actius per no dir 

hiperactius, perquè no m’agrada, doncs veus que se serenen una mica. 

O sigui que és com un equilibri, aconsegueixen un equilibri mitjançant aquesta expressió 

corporal. És una cosa super innata, expressar-te en qualsevol tipus d’acció i per això jo ho 

trobo molt important. 

3. En quina àrea curricular ho vincularies? 

Ostres doncs no sabria dir-te ara, és un tot, jo ho veig de manera íntegra, no només en una 

part i clar, jo t’ho dic des de la meva experiència. I ho veig sempre com un tot, sembla una 

mica gestald tot això... però ho veig sempre d’una manera íntegra, llavors dins de cada àrea 

curricular tens aquesta manera d’expressió. 

4. Quantes hores i dediqueu a la setmana?                              

A nivell de tallers exclusiu amb els nens d’educació infantil de 0 a 3 anys que és el que estem 

tractant en mitja hora en tens prou. Pensàvem que era 20 minuts, i quan hem provat les 

sessions pots allargar, pots estirar. Els nens un cop s’endinsen dins la sessió en aquest cas 

que estem parlant de l’expressió corporal, veus que pots estirar una miqueta més el temps. 

Llavors entre 20 minuts i mitja hora de 0 a 3 anys ho trobo apta. 
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5.Creus que hi dediqueu suficients hores? 

Sí, perquè tampoc pots aturar a l‘infant, has de deixar-lo que també s’expressi amb la seva 

evolució interna, no pots obligar-lo a fer i com que és per a mi un tot i s’engloba a qualsevol 

moment de la vida de la llar d’infants. Llavors jo crec que sí, que amb aquesta mitja horeta 

setmanal més dirigida, més exclusiva, es poden aconseguir moltes coses. 

6. Com ho treballeu?(lliure/dirigida) 

Ho treballem amb música, de música, quan treballes amb música et dóna una vibració 

interna el cos, aquesta vibració deixa que alliberis i desbloquejos tot el que el teu interior 

t‘està boquejant, ja poden ser pors, ja poden ser inseguretats, la baixa autoestima que també 

hi és en aquesta franja d’edat, no ho sembla, però a vegades t’ho trobes. Més que res la 

inseguretat i les pors. I amb aquest tipus de treball, de base la música, ho trobem més divertit 

també per a ells, entren dins d’un altre món, diferent del que estan habituats tot i que a dins 

la llar ja treballem amb cançons, coreografiem aquestes cançons... Lògicament estem fent  la 

cançó de la castanyera i estàs fent el moviment de la castanyera, treballes amb les titelles, 

fas la cançó de les titelles i amb moviment de titelles, però dins de la sessió hem comprovat 

que es treballa molt millor tot aquest tema de la inseguretat, les pors i les angoixes...Perquè 

són músiques modernes, llavors quan les estan escoltant de seguida connecten amb el seu 

entorn proper, que és la família. Llavors sempre et diuen, aquesta cançó la té la mama al 

cotxe  i  de seguida se’ls il·lumina la cara. A part aquest tipus de música, totes les músiques 

valen eh per fer-ho, a mi em serveixen totes. Aquest tipus de música moderna tenen els bits 

contundents ”bum-bum bum-bum” i de seguida ells es troben com no sé...Es desenvolupa la 

seva espontaneïtat d’una manera més ràpida i aconsegueixes coses. M’agrada veure’ls en 

acció. La música té molta importància. 

Després també treballem amb material, són nens de 0 a 3 anys, jo  crec en la importància del 

material i la importància del lloc dins de qualsevol sessió. Amb el material, tot i que ells no ho 

sàpiguen estan treballant el seu cos i iniciant-se en el món de la dansa, que és el que 

nosaltres també volem, dintre aquesta expressió corporal iniciar-los en el món de la dansa, 

fer  una miqueta d’iniciació del món de la dansa i el ball. Per exemple quan agafen les 

cordes, fan com el moviment de la serp, sempre les mouen amunt  i avall, les arrosseguen 

per terra, se les posen per aquí i per allà. Aquest moviment de posar-se-les per exemple al 

coll, com si fos una serp, ja està fent un moviment d’expressió del seu cos amb la música i és 

com si estiguessin ballant. Amb els mocadors experimenten la suavitat, la lleugeresa, 

aquesta vaporositat que té el mocador quan el llencen, l’agafen, se’l posen a la cara i el 

deixen córrer. Aquest moviment suau que fa el cos quan estàs ballant. Entendre també que 

hi ha moviments més forts, per això a vegades treballem amb les fustes, moviments més 

suaus per això treballem amb els mocadors i amb les cordes. 

Què hi ha a dins de la música? Hi ha canvis, ells poden treballar millor amb el material i 

també que els hi proporciona molt ràpidament aquesta espontaneïtat, de seguida que veuen 

l’objecte i la música es comencen a moure, són totalment espontanis i treuen  tot el que ells 



117 
 

són realment i s’expressen de manera molt transparent. 

Es fa el projecte toca-toca, doncs aquest projecte toca- toca  també invita aquesta expressió 

corporal d’una manera més precisa, possiblement, de manera més precisa segur, perquè 

tracten per exemple, és aquesta estona que estan en silenci. Amb el taller del moviment no 

estan en silenci, no experimenten aquest silenci, i amb el taller del toca-toca sí, llavors 

treballen molt l’atenció activa, la precisió de les mans, les pinces, és això també, ho engloba 

també tot. El material pot ser plàstic, cartó també teles, cordes, fem servir moltes coses. 

7.Quines activitats realitzeu? 

La idea era una miqueta més dirigida, la inicial era dirigida, tot i que funcionava, no va amb el 

que creiem aquí a l’escola, que creiem que el nen s’ha d’expressar lliurement i que mica en 

mica, mitjançant aquesta expressió més lliure aconseguim el mateix fi. I d’una manera més 

“agobiant” pel nen no? Quan treballes una activitat dirigida és com que els objectius els 

necessites palpar de seguida...Ai no ha picat de mans...Ai no ha aixecat els braços...Llavors 

has de deixar que aixequi els braços quan ell sent que els ha d’aixecar, que piqui de mans 

quan ell senti que les ha de picar, que piqui de peus quan ho senti, que faci una marxa, i clar 

treballes les marxes, treballes l’obrir i tancar les cames, però tot i que treballes tot això, ho 

fas d’una manera més espontània i més lliure. 

8. Espais on ho treballeu? 

A la polivalent, sense barreres arquitectòniques, que sigui un espai ample, amb llum natural, 

que aquí la tenim força i som uns privilegiats en aquesta llar d’infants, està perfecte per 

treballar amb ells. Sí que trobo que l’espai de la polivalent és massa gran i l’hauríem de 

delimitar una miqueta més, dins d’aquestes activitats, tallers que fem a l’escola, el toca-toca i 

el moviment. S’hauria de delimitar una miqueta més perquè és un espai molt gran per ells i a 

vegades veus que es dispersen amb molta facilitat. I com que també t’agrada practicar 

aquesta atenció perquè ells siguin en el moment de l’aquí i l’ara i reposin i se serenin, doncs 

clar un espai massa gran a vegades dóna a la dispersió, però de veritat que som uns 

privilegiats, perquè tenim un espai, tenim la llum i tenim una bona sonoritat, així que... 

9. Què voleu treballar? 

Mira l’alliberació d’emocions, que les sàpiguen canalitzar, més que alliberar, canalitzar les 

seves emocions internes, ajudar en el seu desenvolupament, tinguin a vegades, a lo millor 

tinguin endarrerit una cosa que haurien de fer, doncs això també els ajudi a millorar-la, 

treballar-la d’una altra manera. 

Treballar les pors i les inseguretats que poden patir, en moments determinats aquí a la llar, 

descobrir les possibilitats que té el seu cos, que són moltes i l’autoestima que també és molt 

important que avui dia sembla que falti una mica, és cert que en aquesta franja d’edat, no és 

que la trobis molt a faltar ... La descoberta d’un mateix com a base de qualsevol via 

d’expressió. 
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10. Tipus de material que utilitzeu? 

Ho ha comentat anteriorment, material natural, mocadors, cordes, fustes 

11. Com utilitzeu el material? 

Per exemple en el taller que jo faig, el de moviment, fem el treball en fustes, que són pals de 

fusta,  i els fem rodar per terra, nosaltres també rodem per terra com els pals. Després amb 

la música te n’adones que ells giren  a terra o giren drets, el concepte del gir, l’han après, 

mirant en un simple pal que gira. Tu no li has de dir, mira com gira el pal, girem nosaltres 

igual, no. Simplement dansant les sessions veus rodar al pal i ells imiten aquest moviment. 

Doncs això per exemple amb els pals.. aquestes fustes que tinc aquí posades, abans eren 

cons, però com que tenim aquesta filosofia de material natural, per ser una llar més íntegra 

amb el medi ambient, aquests troncs i treballem la ziga, zaga, et dic treballar per dir alguna 

cosa, però realment ho fan ells si volen, pugen i baixen, amb aquesta ziga-zaga treballes la 

dreta, esquerra, tira cap a un cantó i cap a l’altre sense caure, la lateralitat, amb la corda 

també treballen més la força amb els braços, la flexibilitat i amb els mocadors igual. 

12. Canviaries alguna cosa? (de la forma de treballar-ho, del material...) 

Sí, aniria canviant coses de les que et trobes, com que és un projecte, que encara s’està 

experimentant, hi ha coses que es poden millorar. Com per exemple posar menys material i 

una mica més concret, tot i que ja els hi va bé, el que tenen posat, però a vegades hem posat 

massa. Llavors mai saps realment què estàs treballant, llavors sí que reduiria el tema del 

material, més concret a cada sessió. Material més concret, ja s’està fent de totes maneres, ja 

s’està millorant. 

Intentar que no sigui tan dirigida, perquè estem pensant perquè sigui més espontani tot. 

Doncs això, moments puntuals que s’escapen, per exemple avui ha estat millor la sessió 

quan l’has vist, totalment lliure i eren ells. Però de tant en tant sí que se’ns escapen i ara aquí 

i ara allà, no ho pots evitar. Un mínim de direcció sempre hi hauria i això, de la sessió que 

fem aquí, posaria un material més concret, no tan material, perquè no es dispersin i el que és 

això delimitar-ho una miqueta. De totes maneres avui ja l’he delimitat una mica més, hi ha 

estat més recollit i s’han centrat més en el que és el taller. I de moment així funciona. 

13. Sempre ho heu treballat de la mateixa manera? 

No, el començament era tots amb rotllana, fèiem una miqueta de presentació de l’activitat, 

ensenyàvem els cd’s, la música que feríem servir, i presentàvem l’activitat. 

I després fèiem amb rotllana el nostre escalfament, piquem de mans, aixequem braços, 

movem les cames al ritme de la música intentant localitzar aquests canvis, canvia la música, 

canvia el moviment, tot i això, fem una part tècnica, treballàvem les marxes, el moviment de 

mans, el moviment de malucs, treballàvem la rotació i la torsió, gir, saltar i després una mica 

de coreografia entre cometes. Amb música actual sempre, connectar-los una mica amb el 

seu dia a dia, amb música que senten també a casa, fora de la llar. I així és com ho 

treballaven tot més dirigit, i ara no. Avui  no he hagut d’explicar res, però normalment seiem i 
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sempre explico el que podem fer amb el material,  fem una miqueta d’introducció que farem 

el taller, amb les cordes... Avui han entrat i ells pujaven i baixaven dels troncs, els 

agafaven...no calia dir res. Ells han entrat i ja sabien a què anaven, però abans sí que era 

una activitat estrictament dirigida. Respectant sempre el ritme evolutiu de l’infant, les ganes 

que tinguessin, sempre s’ha respectat, independentment que sigui dirigida o espontània o 

lliure, sempre s’ha respectat això, ho teníem claríssim. Ritme evolutiu de l’infant, cadascú el 

que senti que ha de fer i com vulgui fer-ho i pugui fer-ho. Això sempre i ara encara més. 

14.Com responen els infants en aquestes sessions? 

Aquesta sessió bé, sí, amb alegria sobretot P2, a P2 hi ha un canvi. A P2 el canvi és radical, 

avui per exemple tocava P2, però han hagut de fer una altra activitat, perquè ens estem 

preparant per fer una sortida a veure animals i hem fet un canvi. I hem portat una classe de 

P1, és possible la més complicada, entre cometes, no són complicats aquests nens, sinó que 

simplement, tenen molta dependència, i els ha costat una mica més el tema de l’adaptació. 

Però notes aquest canvi, i amb lactants hem començat a fer-ho, ho fem a la seva aula que és 

més recollida, i és un entorn que coneixen millor  i els deixem fer, aquests sí que és totalment 

a veure què passa, i el material sí que ha de ser més concret, perquè si no, no saben què fer 

i per on tirar..fan així...miren, miren, són bebès, però sí que els deixem. Els posem material 

concret, retirem tot el seu material de classe, perquè no vagin sempre a lo de sempre, a les 

mateixes joguines conegudes, no, perquè tu vols treballar l’expressió corporal des d’una altra 

perspectiva, des d’una altra línia i llavors els inicies, llavors poses el material, per exemple 

els mocadors, els mocadors donen molt de si, poses els mocadors i veus com els agafen, 

s’ho posen tot a la boca, això és normal, val, és la seva manera d’expressar-se, de tant en 

tant sí que veus que reaccionen amb la música, comencen a moure’s, n’hi ha que comença a 

picar de mans de manera espontània, quan em veu entrar per la porta, ja sap el que hi ha i jo 

encantada i ben enamorada, d’aquesta colla de granotes, que són les granotes. I sí que són 

més paradets lògicament, d’afectes retardats d’una manera més palpable. A P1 d’afectes 

retardats però d’una manera menys palpable i els de P2 és ja “damelo todo” ho donen tot, la 

veritat Xènia, si alguna vegada poguessis venir a P2 és molt molt divertit, aquests també han 

estat divertits, tenen les seves cosetes de fer, de riure, d’agafar de jugar, de tot i a mi 

m’encanta observar-los i veus això. 

I ara per treballar l’atenció, cada cop que acaba la música és el que has vist “oh-oh” 

reacciona, què ha passat? Ei no hi ha res, bravo. “oh-oh-oh” moment sorpresa, hi ha música, 

què serà? I ara durant aquests dos mesos, hem treballat amb una música determinada, 

moderna, per connectar amb la sessió i que se sentissin còmodes. El mes que ve ja 

canviarem posarem músiques diferents ritmes més celtes, més afro, perquè també el tema 

de percussió els agrada i els va molt bé per descobrir-se a si mateixos i veure què fa aquest 

cos, quan es mou amb percussió i treballarem. Veus aquella tela blava? És molt vaporosa i 

molt maca, i tenim molts trosses d’aquesta tela, i l’ambientarem a la relaxació amb el tema 

del mar, per relaxar-nos, intentarem canviar en diferents ritmes, en diferents línies, en 
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diferents materials, amb petxines, ho treballarem també el mes que bé, quins sons fan a terra 

quan les mous...Ambientar-te una mica a l’estiu. 

15.Utilitzeu alguna estratègia didàctica específica? 

No, no, en el  meu cas no, jo m’avala la meva experiència fent les classes de ball i la 

psicomotricitat, de moment no. Això no treu, que si jo ho necessito, no tinc cap problema, si 

he de tirar cap aquesta línia o  bé cap a una altra, això va millor, cap problema. Tot el que 

vingui, en el meu cas, jo ho rebo amb tota l’obertura i ho adapto. 

Ara per exemple, ara s’ha canviat el xip. A mi m’ha costat una miqueta canviar el xip, de ser 

més dirigit a treball lliure i espontani i l’he hagut de fer, totalment oberta, ho provem a veure 

què passa. I està tenint resultats doncs, el deixem. I de cara a una estratègia didàctica, jo 

sempre oberta a tot, però de moment, segueixo amb la meva experiència amb el que m’ha 

donat, i ha de  funcionar, el deixo de moment aquí i si ve una altra cosa, l’agafaré. 
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1.9.3 Graella d’observació 

Taula 3: Graella d’observació del funcionament general de la sessió: 

ESCOLA BRESSOL: El Jardinet d’Arbúcies 

EDAT:P1 

TEMPS D’OBSERVACIÓ: 30 minuts 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1. Hi ha una posada en marxa?   X   

2.Hi ha un moment de relaxació? X   Els fa asseure a terra i escolten una 

cançó relaxant 

3.Les activitats són d’expressió i 

comunicació? 
X   Posa material a l’abast dels infants 

perquè ells experimentin amb ells 

4.Al final, hi ha una retroacció de 

la sessió? 
  X   

5.Ha utilitzat materials en la 

sessió? 
X   Cordes, teles, troncs i música 

6.Són adequats a l’edat dels 

infants? 
X     

7.Fomenten la creativitat de 

l’infant? 
X   Amb el moviment lliure de l’infant 

amb el material 

8.Les activitats han estat 

adequades als infants? 
X   Han permès el joc lliure 

9. Les activitats han afavorit la 

integració en el grup de tots els 

participants? 

  X Hi ha hagut dos infants que no han 

participat 

10.Hi ha hagut comunicació 

entre els infants? 
X   Comparteixen material, juguen a la 

vegada junts 

11.S’estableixen relacions durant 

la sessió? 
X 

  
  Comunicació no verbal; mirades, 

rialles... 

12. Les activitats han permès a 

l’infant el lliure moviment del seu 

cos i emocions? 

X 

  
  Amb la música i el material, podrien 

moure’s lliurement per l’espai 
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Taula 4: Graella d’observació dels infants 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Els infants s’han sentit 

còmodes en l’activitat? 
X   Jugaven lliurement i a moments 

seguien a la mestra 

2. Han estat motivats per fer la 

sessió? 
X   La mestra els ha animat a fer-ho,  

través de l’animació 

3.Han seguit les indicacions de 

la mestra? 
X    En alguns moments alguns infants 

sí, que la seguien, però era molt lliure 

la sessió 

4.Els infants s’han comunicat 

entre ells? 
X   A través del material 

5.Han pogut expressar-se 

lliurement? 
X   Explorant les possibilitats del seu 

cos. Els nens agafaven el material, el 

feien rodar, saltaven, corrien, picaven 

de peus i mans... 

6. La proposta ha agradat als 

infants? 
X   S’ha observat en les seves cares, en 

el moviment del seu cos... 

7.Han participat tots?   X Un nen plorava constantment i un 

altre a moments no volia participar 

 

Taula 5: Graella d’observació del paper de l’educador/a: 

ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONS 

1.Prèviament ha preparat la 

sessió? 
X   L’espai i el material i l’equip de 

música 

2.La intervenció per part de 

l’educador/a ha estat de guia, 

deixant temps a l’infant per 

iniciar-se en les activitats? 

X   En un moment determinat agafava 

una tela i la passava pel cap dels 

infants, a altres moments picava de 

mans seguint el ritme de la música de 

peus, saltava... Participava amb els 

nens 

3. Ha dirigit la sessió?   X Els nens jugaven i ella anava 

animant-los però no ha fet cap 

activitat dirigida 

4.Ha motivat als infants a 

participar? Com ho fa? 
X   Passant-los un mocador pel cap, 

ballant amb el seu cos, picant de 

mans... 

5. El material escollit, ha  estat X   Podien agafar-lo bé, i era de fàcil 
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adequat per fomentar la 

creativitat de l’infant? 
maneig per als infants 

6.L’espai era l’adequat? X   Ampli i lliure d’obstacles 

7.Ha tingut en compte les 

necessitats de cada infant? 
X   Ha respectat qui no volia participar, 

tot i que anteriorment ha animat ha 

fer-ho 

8.Ha plantejat activitats 

dinàmiques pels infants? 
X 

  
    

9. Les activitats eren d’expressió 

corporal? 
X   Deixar material a l’abast i deixar la 

lliure exploració 

10.Han fet joc dramàtic?   X   
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2. Taula comparativa de la informació obtinguda de les directores de les escoles bressol 
 

Respostes a les entrevistes realitzades a les directores de les escoles bressol 

 

Preguntes Directora: El 
Roc Petit, 

Hostalets de 
Balenyà 

Directora: Pa 
amb Xocolata, 

Tona 

Directora: 
Vedruna, Vic 

Directora: El 
Bressol,  Seva 

Directora: Els 
Picarols, 
Manlleu 

Directora: 
Colors, 
Manlleu 

Directora: Niu 
Infants, 

Centelles 

Directora:El 
Jardinet, 
Arbúcies 

1.Treballeu 
l’expressió 
corporal a 
l’escola 
bressol? 

Sí, “la treballem 
pràcticament 
totes les hores 
d’escola.” 

Sí, “es treballa 
de manera molt 
globalitzada.” 

Sí, “nosaltres la 
treballem de 
forma global.” 

Sí, “la treballem 
sempre.” 

Sí, “es 
treballen en el 
dia a dia.” 

Sí, 
pràcticament 
tot el dia. 

Sí, “en forma 
específica 
diem que no, 
és més 
general.” 

Sí, la treballen 
 de forma molt 
global. 

2.Com 
definiries el 
terme 
expressió 
corporal? 
 
 
 
 

“A partir de 
l’expressió 
corporal els 
nens es 
coneixen més a 
si mateixos i 
coneixen més 
als altres. 
Surten molt les 
emocions a 
través de 
l’expressió 
corporal.” 

“L’expressió 
corporal és tot el 
que fa referència 
a un aspecte 
més emocional, 
estem parlant 
des de l’aspecte 
més motriu, 
motricitat 
gruixuda, 
motricitat fina, 
gesticulació en 
el moment de fer 
poesia, en el 
moment de 
cantar cançons, 
en el moment de 
fer danses, en el 
moment de fer 
activitats més 
concretes.” 

“És tot el 
moviment que 
fa el nen. És el 
moment que 
expliques que 
mous les mans 
o els braços o 
el moment en 
què el nen es 
relaciona amb 
altres nens 
gestualment .” 

“ És fer servir el 
cos per 
transmetre” 

“Seria tot el 
que és una 
miqueta el 
moviment de 
l’infant que fa 
amb el seu 
propi cos, tant 
de manera 
espontània 
com pot ser 
amb un 
significat 
intencionalitat.” 

“La manera 
que té la 
persona des 
que neix i va 
evolucionant 
de fer el 
contacte amb 
l’entorn.” 

“ A través del 
cos 
representar 
una mica 
l’estat d’ànim” 

“És el 
llenguatge que 
tenen els 
infants per 
expressar-se. 
L’expressió 
corporal dóna 
molta 
informació a 
l’adult” 



125 
 

3. Creus que 
és important i 
necessari 
treballar 
l’expressió 
corporal amb 
infants 
d’Educació 
Infantil? Per 
què? 
. 

Sí,“és 
important 
perquè són 
edats en què 
els nens són 
esponges i és 
on potser el 
nen es defineix 
més una mica 
a nivell 
individual. 
Llavors 
l’expressió 
corporal el que 
fa és que 
coneguin molt 
les seves 
possibilitats i la 
dels altres”. 
 

Sí, “és que es 
treballa sense 
voler, diem que 
forma part del 
dia a dia dels 
nens.” 

“Totalment, 
però de forma 
globalitzada. 
Intentem que 
les coses es 
facin global pel 
bon 
desenvolupame
nt del nen, pel 
seu 
desenvolupame
-nt integral.” 

Sí, “és la seva 
eina el seu 
mitjà de 
comunicació, 
es comuniquen 
a través del 
cos.” 

Sí, els vas 
estimulant 
d’acord amb la 
seva etapa 
evolutiva.  

Sí,“el nen 
comença a 
percebre tot el 
seu entorn.” 

Sí, “ com un 
tot.” 

Sí,  És un 
mitjà que 
permet a 
l’adult 
conèixer el 
desenvolupam
ent motriu de 
l’infant i així 
poder 
conèixer tant a 
nivell motriu 
com cognitiu. 
 

4. Creus que 
es pot 
treballar a 
tots els 
cursos 
d’educació 
infantil? 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

5. En quina 
àrea 
curricular ho 
vincularies? 

“ No sé si hi ha 
una àrea com 
molt específic.” 

Totes Totes Totes Totes  “A  la 
descoberta de 
l’entorn.” 

“La descoberta 
d’un mateix.” 

Totes 
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6.Quantes 
hores i 
dediqueu a la 
setmana? 
 

Tres o quatre Tot el dia  
 

Tot el dia, però 
s’hi ha de 
concretar 3 
hores. 

Cada dia ho 
treballen 

Tot el dia  Tot el dia Entre mitja 
hora i 
tresquarts.  

És des que 
entren els 
infants a 
l’escola, fins 
que surten. 
 

7. En quins 
espais  ho 
treballeu? 
 

-Aula 
-Aula de 
psicomotricitat 
-Aula polivalent 

-Aula 
Sala 
psicomotricitat 
-La caseta 
-Passadís 
-Pati 

-Aula 
-Sala polivalent 
-Sala Blava 
-Pati 

-Aula 
-Sala polivalent 
-Pati 

-Aula 
-Sala 
polivalent 
-Pati 
-Exterior 

-Aula 
-Sala de 
psicomotricitat 
-Pati 

-Aula 
-Sala de 
psicomotricitat 
-Sala usos 
múltiples 

-Aula 
-Sala 
-Pati 

8.Utilitzeu 
materials? 
Quins? 

 

Sí, roba, 
música, 
instruments, 
crema 
hidratant. 

Sí, materials 
tous i durs 
(mòduls, fustes, 
peces, 
construccions, 
caixes, objectes 
de poesia, 
titelles, etc.) 

Sí, natural i 
reciclat 

Sí, 
normalment. 
Fitxes ioga, 
casset, mòduls 
tous, mòduls 
durs, calaixons, 
escales i 
 castell inflable. 

Sí,predomina 
material 
reciclat i tou. 
(Material tou i 
dur, robes, 
cotxes) 

Sí, material 
natural com 
tradicional 
(robes, 
rampes, 
escales, 
piscina de 
boles, tricicle, 
motos, 
tobogans, 
panera tresors, 
massatges ) 

Sí, material tou 
com mòduls i 
cercles, teles, 
música, 
piscina de 
pilotes. 

Sí, qualsevol 
que hi pugui 
interaccionar 
l’infant (més 
aviat robes, 
volàtils, que 
no pesin). 

9. Què voleu 
treballar amb 
l’expressió 
corporal? 
 

-Emocions 
-Obrir-se als 
altres 
-Interactuar 
amb els altres 

-L’agilitat 
-Control del 
propi cos 
-Relació i 
comunicació 
amb els altres 

-El 
desenvolupame
-nt integral del 
nen 

-Veure com ho 
reben 
-Gaudir de 
l’activitat 
-Les 
possibilitats del 
cos 

-Emocions 
-Coneixement 
del propi cos 
-Conèixer  les 
seves 
possibilitats 

-El moviment 
 del cos del 
nen 
-La seva 
expressió 
-Descobrir 
l’entorn que 
l’envolta 

-Els 
sentiments 

-La 
comunicació 
d’un mateix i 
dels altres,  
-El to 
muscular 

10. Com Psicomotricitat -Psicomotricitat -Psicomotricitat -Ioga -Hàbits -Ombres i Psicomotricitat -Dia a dia 
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treballeu 
l’expressió 
corporal? 
 

-Música 
Experimentació  
-Massatges 
-Aigua 

-Audicions 
-Poesia 
-Capsetes 
música 
-Contes 
-Titelles 

-Danses 
-Cançons 
-Audicions 
Representacion
s de contes 

Psicomotricitat 
-Danses 

-Propostes 
amb materials 
-Propostes 
semidirigides 
-Danses 
-Pati 

llums 
-Lots 
-Massatges 
Psicomotricitat 
-Jocs falda 
-Joc heurístic 
-Panera 
tresors 
-Pati 
-Rampes 
-Piscina  

-Danses 
-Audicions 
-Música 
-Festes 
tradicionals  

-Taller “en 
moviment” 
-Projecte 
“Toca-toca” 

11.Hi ha 
algun/a 
mestre/a 
especialista a 
l’escola? 
 

No,  
de música sí i 
fisioterapeuta. 

Sí, una mestra 
té el postgrau de 
psicomotricitat. 

No,  de música 
sí. 

No No No, de música 
sí. 

No, de llengua 
estrangera sí.  

No 

12. 
Consideres 
que el 
professorat 
necessita una 
formació 
específica per 
portar a la 
pràctica 
activitats 
d’expressió 
 corporal? 

“És bo 
qualsevol 
formació que 
puguem anar 
fent.” 

“No és 
necessària.” 

“És interessant, 
però en aquesta 
edat, si les 
mestres ens 
formem bé, 
penso que 
podem donar.” 

“Sempre, amb 
tot eh. Penso 
que a vegades 
ens falta 
temps.,” 

“Crec que el 
professorat 
s’ha de reciclar 
constantment.” 

“Un reciclatge 
constant.” 

Sí, “una mica a 
vegades ens 
ho plantegem 
eh.” 

Específicame-
nt no, com 
assessorame-
nt és molt 
interessant 
per obtenir 
nous recursos 
i poder 
ampliar el teu 
coneixement. 
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3. Taula comparativa de la informació obtinguda de les mestres de les escoles bressol 

 
Respostes a l’entrevista realitzada a les Mestres de les escoles bressol 

 

Preguntes Mestra: El Roc 
Petit, 

Hostalets de 
Balenyà 

Mestra: Pa 
amb Xocolata, 

Tona 

Mestra: 
Vedruna, Vic 

Mestra: 
Colors, 
Manlleu 

Mestra: El Riu, 
Gurb 

Mestra: Niu 
d’infants, Centelles 

Mestra: El 
Jardinet, 
Arbúcies 

1.Com definiries el 
terme expressió 
corporal? 

“És expressar-
nos a través del 
cos, i en 
aquests nens 
com que no 
parlen encara, 
és la manera 
que tenen de 
comunicar-nos 
les seves 
coses, quan 
estan contents 
quan estan 
tristos, les 
seves angoixes, 
quan tenen una 
necessitat.” 

“L’expressió 
corporal  avarca 
molt, és molt 
global i que per 
tant, no és 
només el 
moviment del 
cos, sinó que 
avarca també 
les emocions, 
tot el que 
influeix en els 
estats d’ànim 
dels infants, és 
una cosa que 
es treballa molt 
globalment.” 

“Tota aquella 
manera com 
s’expressen 
els nens.” 

“La 
manifestació 
del treball del 
cos.” 

“La manera de 
fer visible en el 
cos el que et 
passa per dins.” 

“És un mitjà de 
comunicació, que 
moltes vegades no hi 
donem massa 
importància.” 

“És l’expressió 
màxima del 
cos, 
l’exteriorització 
dels 
sentiments.” 

2. Creus que és 
important i necessari 
treballar l’expressió 
corporal a infantil? Per 
què? 

Sí, “Com que 
és una manera 
d’expressar-nos 
surt sol.” 

Sí,“Els nens 
comencen a 
créixer, 
comencen a 
descobrir-se, 
comencen a 
descobrir-se les 
seves parts del 
cos.” 

Sí,“Estan 
formant la 
base de totes 
les 
expressions, 
l’expressió 
verbal, el 
llenguatge.” 

Sí, pel domini 
del cos i de les 
emocions 
“Quan un nen 
domina bé el 
tema de les 
emocions, pot 
créixer amb un 
equilibri i un 
domini del seu 
cos.” 

Sí, “És que és 
inevitable, 
perquè en el 
moment en què 
et pots moure, 
fas expressió 
corporal.” 

Sí,” És una manera 
d’expressar-se, de 
comunicar-se, de 
relacionar-se amb 
els companys, i crec 
que a aquesta edat 
és primordial a més 
a més.“ 

Sí, “És una 
cosa super 
innata, 
expressar-te 
en qualsevol 
tipus d’acció i 
per això jo ho 
trobo molt 
important.” 
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3. En quina àrea 
curricular ho 
vincularies? 

-Descoberta 
d’un mateix  i 
dels altres 
-Descoberta de 
l’entorn 

Totes Totes Descoberta 
d’un mateix i 
dels altres. 

“En cap ni una, 
perquè no 
funcionem amb 
el currículum.” 

Descoberta d’un 
mateix i dels altres. 

Totes 

4. Quantes hores i 
dediqueu a la setmana?  

Constantment, 
però dues 
hores a fer 
psicomotricitat. 

Tot el dia. Tot el dia. Psicomotricitat 
mitja hora, tres 
quarts. 

No hi ha hores, 
els espais estan 
dividits en 
entorns. 

Tot el dia. 
Psicomotricitat és 
una hora a la 
setmana. 

Entre 20 i 30 
minuts a cada 
taller. 

5.Creus que hi dediqueu 
suficients hores? 

Sí Sí Sí Aniria bé 
dedicar-hi més 
hores. 

No es basen 
amb hores. 

Sí Sí 

6. Com ho 
treballeu?(lliure/dirigida) 

-Juguen lliure 
-Fan propostes 
concretes 
 

-Espontània 
-Activitats 
dirigides 

-Segueixen 
una 
programació, 
estan en fase 
de canvi, i 
actualment ho 
fan amb 
activitats més 
lliures com la 
psicomotricitat 

-Lliure 
-Dirigit 

-Activitats lliures 
-Amb propostes 
d’activitats 
dirigides 
-A través de 
l’experimentació  

-De forma 
lliure(psicomotricitat) 
i espontània 
-Dirigit amb les 
danses 

-Forma més 
lliure, però 
amb propostes 
determinades 

7.Quines activitats 
realitzeu? 

-Psicomotricitat 
-Bon dia 
-Cançons 
-Contes 
-Danses 
-Jocs de fer 
 piles 
-Jocs 
construccions 
-Racons 

-Cançons 
-Contes 
-Audicions 
-Poesia 
-Música 
-Jocs de falda 
-Psicomotricitat 

-
Psicomotricitat 
-Danses 
-Cançons 
-Bon dia 
-Contes 
-Audicions 

-Ombres 
-Circuits 
psicomotricitat 
-Danses 
-Música 
 

-Danses 
-Teatre de 
l’oprimit 
-Joc simbòlic 
-Ombres i llums 
-Sortides a 
l’exterior 
-Psicomotricitat 
-Titelles 

-Danses 
-Psicomotricitat 
-Jocs falda 
-Música 
-Relaxació 
 

-Cançons 
-Danses 
-Titelles 
-Material 
-Música 
-Taller “en 
moviment” 
-Taller toca-
toca 

8. Espais on ho 
treballeu? 

-Aula 
-Sala 
psicomotricitat 
-Passadís 
-Pati 
 

-Aula 
-Sala 
-Passadís 
-Pati 

-Aula 
-Sala 
Polivalent 
-Sala blava 
-Pati 

-Aula de 2-3 
anys 
-Aula 
polivalent 
-Pati 
 

-exterior (pista 
de sorra, pista 
pavimentada, 
pati de 
construccions) 
-Espai de 

-Aula 
-Sala psicomotricitat 
-Sala lliure 
-Pati 
 

-Sala 
polivalent 
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 psicomotricitat 

9. Què voleu treballar? -Que els nens 
s’expressin 

-Les emocions 
-La part motriu 

-La 
comunicació 
-Les emocions 

-Domini del 
cos 
-Domini 
emocions 

-Intentar veure 
què necessiten 

-Coneixement del 
propi cos 
-La relaxació 
-La flexibilitat 
-La llibertat de 
moviments  
-Espontaneïtat  
 

- Canalització 
d’emocions 
-Treballar pors 
i inseguretats 
-Descobrir 
possibilitats del 
seu cos 
-Treballar 
autoestima 

10. Tipus de material 
que utilitzeu? 

Natural, peces 
fusta, cotxes de 
roba, 
instruments 
música, 
material tou 

Material tou, 
dur, mocadors, 
música 

-Material tou, 
com mòduls, 
música, pati.. 

-Material 
natural, 
mòduls, 
material de 
plàstic(piscina 
de boles, 
escales, 
rampes) 

-Material tou, 
coixins, 
matalassos, 
teles, trapezi, 
escala, roba, 
hamaca, 
tobogan, barres, 
xarxa, rampes, 
bicis, diàbolo, 
disfresses, 
cordes... 

-Material 
natural(cistells amb 
escorces i 
pedres,fustes, pedra 
volcànica) 
-Material plàstic com 
mòduls, tobogan, 
piscina, pilotes, 
robes, caixes... 

-Material 
natural(fustes, 
pals) 
-material com 
cordes, 
mocadors,  

11. Com utilitzeu el 
material? 

Bastant lliure. Exploració lliure 
de l’infant. 
 

Exploració 
lliure de 
l’infant. 

Primer 
exploren i 
després 
proposen una 
activitat. 

-Proposta lliure 
o dirigida (tenen 
moments 
concrets del dia 
per fer ús del 
material). 

-Primer preparen el 
material, després els 
nens exploren i 
finalment hi ha una 
relaxació. 

-Es prepara i 
es deixa que 
l’infant explori. 

12. Canviaries alguna 
cosa? (de la forma de 
treballar-ho, del 
material...) 

No Sí, buscar 
recursos nous. 

No Sí, però l’espai 
és el que 
tenen. 

Sí, sempre van 
fent canvis, 
actualment a 
l’espai 
psicomotricitat. 

Sí, estan fent canvis 
actualment amb els 
patis. 

Sí, “com que 
és un projecte, 
que encara 
s’està 
experimentant, 
hi ha coses 
que es poden 
millorar.” 
 

13. Sempre ho heu Sí No, abans feien No, abans era Amb els anys No, perquè es Sí, però sempre han No, abans les 
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treballat de la mateixa 
manera? 

a una hora 
concreta 
psicomotricitat. 

molt dirigit i 
programat.  A 
cada hora 
tenien una 
activitat 
concreta que 
realitzar. 

ha millorat. van renovant. anat fent canvis. activitats eren 
molt dirigides. 

14.Com responen els 
infants en aquestes 
sessions? 

Activa, però 
amb motivació 
per part de 
l’adult. 

Hi ha diversitat 
d’infants. 

-Alguns 
gaudeixen i 
altres ho 
passen 
malament. 

Els agrada, 
però n’hi ha 
que els hi 
costa molt. 

Els agrada molt i 
a vegades se’ls 
ha de frenar, ells 
decideixen si 
volen participar 
o no . 

Ho gaudeixen. -Els de P2 
solen ser molt 
actius. 
-Els de P1 és 
més complicat. 
-Lactants cal 
utilitzar 
material més 
concret. 

15.Utilitzeu alguna 
estratègia didàctica 
específica?  

Posar-se un 
element d’una 
disfressa per 
explicar un 
conte 

No No No Agafen idees: 
 -Aucouturier,  
-Montessori,  
-Teatre de 
l’oprimit 

No No 
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4.Gravacions de les entrevistes  

 
Les entrevistes gravades es troben en aquest apartat en format digital, en un cd que 

acompanya aquest treball. 

L’estructura d’aquesta carpeta digital és la següent: 

1. Entrevista a El Bressol, Seva 

 -Entrevista a la directora 

2. Entrevista El Jardinet, Arbúcies 

-Entrevista a la mestra 

3. Entrevista Els Picarols, Manlleu 

-Entrevista a la directora 

4. Entrevista El Riu, Gurb 

-Entrevista a la mestra 

5. Entrevista El Roc Petit, Hostalets de Balenyà 

-Entrevista a la directora 

-Entrevista a la mestra 

6. Entrevista Niu d’infants, Centelles 

-Entrevista a la directora 

-Entrevista a la mestra 

7. Entrevista al Pa amb Xocolata, Tona 

-Entrevista a la directora 

-Entrevista a la mestra 

8. Entrevista el Vedruna, Vic 

-Entrevista a la directora 

-Entrevista a la mestra 

9. Entrevista Colors, Manlleu 

-Entrevista a la directora 

-Entrevista a la mestra 

 


