
 

L'ENSENYAMENT 
AFRONTA EL cos 
Un camí vers la corporeïtat 
Francesc Imbemón 

El primer quart del ,segle XX comencen a introduir-se a la pedagogia els conceptes 
d'educació del cos 
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El mestre ha de desenvolupar, en la relació amb els nens, un ambient, unes 
tècniques i uns hàbits que integrin elements d'educació corpòria. 

EL COS A 
L'ENSENYAMENT 

L'escola neix com a institució al 
segle XVIII i pràcticament des d'ales- 
hores rebutja el cos com a unitat i es 
dir igeix només a una de les seves 
parts: el cap. Com diu Mario Lodi, (1) 
"l 'agressió es consuma "decapitant" 
els nens, als quals se'ls separa el cap 
del cos i se'ls omple de nocions. El 
cos, considerat com un instrument 
inútil, és sepultat en un banc, emboli- 
cat en davantals iguals per a tothom, 
sobre els quals, a moltes escoles, la 
tradició penjarà, com una garlanda, 
un gros i ridícul l laç. 

A principis del segle XIX s'intro- 
duirà a l 'escola la gimnàstica amb 
taules de moviments semblants. So- 
vint, el que dirigeix la classe no té en 
compte més que la monotonia d'a- 
quests moviments. 

Fora de l 'escola, l 'estudi del cos 
avança a partir de finals del segle 
XIX: els metges comencen a intro- 
duir-se en els mecanismes de la psico- 
motricitat, la seva evolució i les seves 
pertorbacions (Dupré). Posteriorment, 
altres professionals de la medicina co- 
mencen a precisar les etapes del de- 
senvolupament psicomotor i l 'avenç 
de la neurologia en permet un estudi 
més precís. A partir d'aquests mo- 
ments, apareixen tests d'evolució psi- 
comotriu, molts d'ells per un intent 
d'esbrinar l'evolució psicològica del 
nen petit. 

Ja en el primer quart del segle XX, 
amb la gran influència a Europa de 
l 'Escola Activa o Nova, comencen a 
introduir-se a la pedagogia els nous 
conceptes d'educació del  cos: per 
exemple, les aportacions de Freinet, 
Montessori, Decroly, Bovet, Claparè- 
de, que, ja sigui a les seves escoles o 
als seus llibres, es plantegen el proble- 
ma de com fer un tractament unitari 
de l'infant. 

A partir de mitjans de l'actual segle, 
els pedagogs, metges, psicòlegs i biò- 
legs requereixen la col·laboració i aju- 
da dels professors d'educació física, ja 
que, com diu S. Masson (2): "L'edu- 
cació física tradicional és també a la 

base de l'interès creat per la psicomo- 
tricitat. Es va convertir en un ense- 
nyament científic a principis del segle 
XIX amb el  mètode suec L ing. Els  
mètodes que el van succeir, en inte- 
grar progressivament els coneixements 
anatòmics, fisiològics, psicològics i so- 
ciològics, van anar perfeccionant-se al 
l larg dels segles XIX i XX". 

Però aquests mètodes no s'aplicaran 
amb una visió unitària del cos fins 
molt avançat el segle XX, gràcies a les 
aportacions de la psicologia genètica i 
cognoscitiva, així com de les diverses 
tendències que més endavant explici- 
tarem. 
La unitat del cos 

Hem de partir de l'evidència que no 
tenim un cos sinó que som un cos, la 
qual cosa no vol dir només superar el 
dualisme cartesià d'esperit i cos i afir- 
mar la falsedat d'aquesta dicotomia, 
sinó que sovint ha estat una excusa 
filosòfica que ha facilitat arguments a 
un tipus determinat de pedagogia i a 
una certa moral social que vol pres- 
c indir d'al lò que és imprescindible, 
del cos com a unitat i, per tant, d'una 
clara evidència: la nostra unitat psico- 
somàtica. 

És a partir d'aquesta visió unitària 
—la unitat natural de la persona—, que 
hem de practicar una nova pedagogia. 
El  nen és un cos i  l 'educac ió s 'ha 
d'adreçar a aquest cos d'una forma 
global .  La parce l · lac ió entre cap- 
intel·lecte, cos-força no té cabuda dins 
de les coordenades d'una nova forma 
d'entendre l'educació dels infants. 

A l'ensenyament —de qualsevol ni- 
vell o matèria— hem de desterrar ar- 
caics prejudicis com ara: "el nen que 
no serveix per a estudiar (sense entrar 
en la vaguetat d'aquests termes) s'ha 
d'adreçar cap a un ofici o tasca ma- 
nual on la destresa corporal assumeix 
la prevalença en detriment de l'activi- 
tat intel·lectual". 

Aquest error, que es repeteix sovint 
al sistema social en general i en algu- 
nes professions en particular, impe- 
deix de poder assumir una acti tud 
correcta davant de l'educació, en la 
qual el cos —en la seva globalitat— 
esdevé una de les bases fonamentals 

de la intel·l igència. Com dirien els 
psicòlegs genètics, la base de la cons- 
trucció de la intel·l igència es fona- 
menta en un bon desenvolupament 
psicomotor. 

L'abast del cos 
En parlar d'educació del cos, és 

fonamental endinsar-se en la significa- 
ció i comprensió d'aquest terme, so- 
bretot quan existeix una àmplia con- 
fusió, a vegades no tan sols terminolò- 
gica. Al nostre país, l'educació del cos 
s'ha entès sovint com a exclusivitat de 
la psicomotricitat (ja que l'Educació 
Física era reservada per a la força i la 
preparació per a l'esport) potser per 
capi l· lari tat amb els nostres veïns 
francesos, la qual cosa té com a conse- 
qüència no solament el fet d'assimilar 
psicomotricitat a educació corpòria, 
sinó també que, en parlar de cos, en 
alguns sectors de l'educació molts en- 
senyants tenen tendència a identificar- 
lo només amb tècniques reeducatives. 
Això explica la gran preocupació per 
l'educació del cos com a reeducació o 
teràpia que tenen els educadors espe- 
cialitzats, i no tant els mestres i altres 
professionals "d'educació normal". 

E n  u n a  p r i m e r a  ap r o x i m ac i ó ,  
aquesta educació del cos comprendrà 
el desenvolupament dels següents ele- 
ments: 
— Ps icomotr ic i tat ,  tant l l iure 

com 
aplicada a aprenentatges bàsics. 

— Teatre-mim, com a aprenentatge 
gestual d'un codi. 

— Express ió  corpora l .  
— Dansa, com a ajustament del 

ritme al moviment prefixat. 
Educació sexual. 

— Educació f ís ica i  esports. 
— Jocs. 
— Educac ió  san i tàr ia .  
— Dietèt ica. 
— Estètica. 
— Tècniques de relaxació. 

Tots aquests elements, conjuminats 
amb l'estructuració d'un ambient pre- 
parat per assumir correctament unes 
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tècniques corpòries desenvolupades a 
les diferents àrees i una actitud de 
l'ensenyant, donaran un correcte co-
neixement del cos com a relació, ex-
pressió i comunicació. Com diu Ro-
gers, educar serà facilitar la relació 
que el nen assegura amb el món del 
seu entorn. 

I si educar és, abans que res, posar 
en relació el nen amb el seu medi, 
l'educació del cos ha d'ésser un mitjà 
de recepció d'aquest món exterior per 
anar realitzant progressivament una 
interiorització que es transforma en 
veritable expressió i comunicació. 

Es podrà objectar que és impossible 
que l'ensenyament pugui integrar tots 
aquests elements corporis en el currí-
culum escolar. Heus ací un dels pro-
blemes de la nostra escola, ja que 
l'ensenyant no s'hi troba normalment 
capacitat per a poder desenvolupar un 
b o n  p r o c é s  d ' e n s e n y a m e n t -
aprenentatge en tots els aspectes im-
plicats en l'educació del cos. Haurem 
de posar l'accent, doncs, en el treball 
en equip i en el desenvolupament de 
tècniques i actituds corpòries a partir 
de les diverses matèries. 

L'actitud de l'educador 
Com a conseqüència d'aquesta pro-

blemàtica, és important plantejar-se 
l'educació del cos a l'escola des de 
dues actituds complementàries: l'acti-
tud general, compromís que l'ense-
nyant pot adoptar mitjançant les seves 
paraules, el seu comportament, l'am-
bient que propicia i les tècniques cor-
pòries que, des de l'escola bressol, pot 
anar assumint en la seva tasca docent. 

Per altra banda, l'actitud especifica 
de caire més tècnic, ja que pressuposa 
el treball del mateix ensenyant, o del 
personal especialitzat, incidint en un 
o diversos elements del cos, tot apro-
fundint-los. 

L'actitud general implica que el 
mestre, dins del procés global de l'a-
prenentatge i amb la seva formació 
global, desenvolupa un ambient, unes 
tècniques i uns hàbits en la seva rela-
ció amb els nens, que integren aspec-
tes d'educació corpòria. L'actitud es  

pecífica implica, per exemple, la par-
ticipació d'especialistes per aprofun-
dir alguns elements, com ara l'educa-
ció física, els esports, l'educació se-
xual o la sanitària. 

A la programació escolar, tant l'ac-
titud general com l'específica han de 
quedar reflectides en un seguit d'ob-
jectius bàsics que els nens han d'asso-
lir, com poden ser el desenvolupa-
ment sensorial, el control tònic, el 
coneixement de les parts del cos, l'e-
quilibri i el to postural adients, la 
coordinació i dissociació motrius i 
una bona organització de l'espai, el 
temps i el ritme. Aquests objectius 
s'han de treballar sistemàticament i 
s'han d'assolir al llarg de tota l'escola-
ritat. 

Hom qüestiona la importància de 
l'educació del cos a l'escola i argu-
menta que si és tan imprescindible per 
a una bona formació de l'intel·lecte, 
com és que ell, que no ha gaudit 
d'aquesta formació, no pateix excessi-
ves deficiències? 

La resposta és igualment simple. 
L'adult ha anat, forçosament, recupe-
rant una gran part de la seva corporeï-
tat i ha anat madurant sol: segura-
ment trobaríem entre els lectors d'a-
quest article persones amb problemes 
motrius, sexuals, sanitaris, alimenta-
ris, de personalitat... que poden ser 
conseqüència o rèmora de problemes 
anteriors per una manca d'educació 
del cos. 

Si la nostra educació del cos ha 
consistit només en una educació per a 
la fortalesa o la força, segurament ens 
n'han quedat seqüeles, algunes supe-
rades i altres per superar, però que en 
el seu temps ens van perjudicar o ens 
van impedir d'avançar millor en la 
construcció del nostre jo. El problema 
no és, però, la nostra mancança actual 
sinó les possibilitats que en aquell 
moment no vam poder desenvolupar. 
No és, doncs, tant el que som com el 
que no hem estat. 

D'altra banda, l'escola s'ha de plan-
tejar dos aspectes de l'educació corpo-
ral: el funcional, que és l'únic que ha 
estat utilitzat per l'educació física en  

certs moments, i el desenvolupament 
del jo, l'organització i progressió del 
coneixement del món per l'acció d'a-
quest coneixement del jo, que es 
desenvolupa a través de la 
interacció d'un conjunt d'elements 
interdisciplinaris. 

Pel que respecta a com actuar, en el 
marc de l'escola podem establir tres 
vessants evidentment complementà-
ries: 
— Ajudar el nen a descobrir i prendre 

consciència del seu esquema corpo-
ral, és a dir, el descobriment de si 
mateix mitjançant un diàleg tònic i 
el joc corporal global i segmentari. 

— Facilitar-li la relació amb els altres 
mitjançant el coneixement i la co-
municació corporal. 

— Afavorir la seva relació amb el 
medi, entenent-lo com el món dels 
objectes i dels fets socials. El nen 
s'ha d'inserir críticament en l'orga- 
nització de l'espai i en l'estructura- 
ció del temps que li ha tocat viure. 

En resum, podríem dir que la mo-
tricitat intervé en el desenvolupament 
psíquic del nen, en el seu caràcter, en 
les seves relacions i com a bastida de 
l'adquisició dels aprenentatges esco-
lars. L'educació del cos parteix de les 
vivències corporals de l'infant, del 
descobriment del món amb el cos i de 
l'assimilació de les nocions fonamen-
tals per arribar a l'expressió simbòli-
ca, gràfica i abstracta. 

La psicomotricitat aplicada 
Alguns textos o autors consideren la 

psicomotricitat com el mètode de tre-
ball corporal per antonomàsia; no és 
aquesta la visió que en vull donar. 

La psicomotricitat és una part de 
l'educació del cos que es limita a 
desenvolupar les conductes motrius, 
com són la lateralitat, l'organització 
de l'espai, el diàleg tònic, el ritme, 
etc... 1 encara no de forma monolítica, 
ja que aquestes conductes també les 
desenvolupen altres elements de l'es-
tudi del cos. Des del meu punt de 
vista, a l'escola s'ha donat massa im-
portància a un tipus de psicomotrici-
tat aplicada, sense prèvia motivació. 
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que es limita a preparar els nens per a 
un posterior aprenentatge escolar 
—lecto-escriptura, càlcul...— i que certs 
autors anomenen línia utilitarista o 
psicomotricitat reduccionista. 

En aquests casos es fan servir tècni- 
ques corpòries aplicades a aprenentat- 
ges escolars i no a un coneixement de 
si mateix, ni predominantment a rela- 
cionar-se amb els altres ni amb el 
medi (dic predominantment ja que 
certs estudiosos poden argumentar 
que en l'últim cas tot aprenentatge 
escolar va adreçat a inserir el nen al 
medi i, per tant, aquest tipus de psico- 
motricitat seria una educació del cos 
correctament tractada). Però, malgrat 
tot, més que educació del cos s'està 
fent matemàtiques, lògica, llenguatge, 
etc. on. per a una millor comprensió 

d'aquestes àrees, es fa servir una tèc- 
nica corpòria com a auxil iar; no es 
pot dir, però, estrictament, que es faci 
educació del cos, la qual desenvolupa 
la construcció de l'intel·lecte i la per- 
sonalitat de forma global, no parce- 
l·lària ni directament adreçada a cap 
matèria en concret. 

Hem d'ésser conscients que és tan 
important realitzar una sessió de psi- 
comotricitat o d'expressió corporal 
—crear nous moviments, descobrir 
lliurement noves percepcions, expres- 
sar sentiments i sensacions amb mate- 
rials, relaxar-se, notar la pròpia força, 
destresa, astúcia, escoltar la pròpia 
veu, el silenci...— com fer exercicis de 
dits i mà per saber agafar el llapis o 
fer marxes rítmiques per aprendre el 
concepte de seqüència... 

La psicomotricitat és la identitat 
entre les funcions neuromotrius de 
l'organisme i les seves funcions psí- 
quiques. La finalitat de les sessions de 
psicomotricitat és educar la capacitat 
sensitiva (relació del propi cos amb el 
món exterior); educar la capacitat per- 
ceptiva (la consciència del cos, les 
relacions espàcio-temporals amb el 
moviment) i també la capacitat repre- 
sentativa simbòlica. 

Hem d'evitar de caure en l'utilita- 
risme immediat; l'educació del ritme, 
de la flexibilitat, de la lateralitat, de 
l'espai, del temps, no es pot supeditar 
a l 'assoliment d'un objectiu puntual. 
El treball ha d'anar orientat a educar 
globalment; la maduració individual 
de cada nen faci l i tarà a poc a poc 
l'adquisició de nocions intel·lectuals. 
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Dificultats 
No sempre és fàcil plantejar-se com 

educar corporalment els nens. Les di- 
ficultats que es troben a l'hora de 
realitzar un treball corpori a l'escola 
poden suposar un entrebanc insupera- 
ble. Al marge de les circumstàncies 
específiques, hi ha un seguit de difi- 
cultats generals més habituals, com 
per exemple: 
— A vegades el problema parteix del 

propi educador, que ha de recupe- 
rar la seva corporeïtat i assumir una 
actitud general que està en contra- 
dicció amb la que ha rebut d'infant, 
o perquè ha de variar el planteja- 
ment d'utilitzar tècniques reduccio- 
nistes per tal de prendre una actitud 
de cara a la relació amb el nen. 

— Els programes, que moltes vegades 
no faciliten la utilització correcta de 
tècniques corpòries, o que faciliten 
la parcel·lació que es fa, deslligant 
el cos del context general dels apre- 
nentatges i presentant l'educació del 
cos com un procés paral·lel i no 
unitari. 

— Els pares, que poden manifestar in- 
comprensió davant de certes tècni- 
ques corpòries. 

— La manca de suport institucional. 
— L'excessiu nombre d'alumnes per 

aula. 
— L'estructura del centre docent (es- 

pais, patis...). 
Malgrat tot, aquestes dificultats po- 

den superar-se si apliquem el principi 
del treball cooperatiu. Si restem peda- 
gògicament aïllats, trobarem insalva- 
bles certes dificultats; si treballem en 
grup seran més fàcilment superables. 

En l'educació del cos, l'ensenyant 
ha de trobar l'equilibri entre la lliber- 
tat i la directivitat, tot incrementant 
les fases de llibertat a mesura que les 
sessions amb els nens es van fent més 
productives. Ha d'implicar-se en el 
joc amb els nens, però ha de saber 
retirar-se cada vegada més, a mesura 
que el grup va assumint una autono- 
mia real. 

Però l'escola i els diversos ense- 
nyants que intervenen en l'educació 
del cos han d'ésser conscients que l'es-  

cola té els seus límits. Com ens diu 
Vayer, (3) hem de tenir en compte 
que, sigui quin sigui el ritme del de- 
senvolupament, variable segons els 
subjectes, l'ordre de successions dels 
elements nous és sempre el mateix i 
que certs comportaments apareixen al 
marge de tot ensenyament. 

Aquests dos principis estan regits 
per la llei cefalocaudal que ens diu 
que el desenvolupament s'estén a tra- 
vés del cos des del cap fins als peus, i 
la llei proximodistal segons la qual el 
desenvolupament va de dins a fora, a 
partir de l'eix central del cos. 

Diferents visions, un mateix cos 
És difícil cohesionar totes les ten- 

dències que des de diferents angles 
estudien analitzen i proposen activi- 
tats corpòries, tant des del punt de 
vista de l'ensenyament normal com de 
l'especial. 

Fent un breu resum, i a grans trets, 
les tendències predominants són: 
— Les que desenvolupen 

mètodes psicocinètics (Le Boulch, 
Loudes...) que apliquen els principis 
de l'Educació Física a la formació 
dels infants. 

— Les que parteixen dels 
principis freudians amb 
aportacions de Lacan i,  fins i  tot ,  
de Klein,  amb objectius sobre la 
interpretació, els simbolismes i la 
comunicació a partir de la lliure 
acció corporal. Es la línia 
psicodinàmica o Psicomotricitat 
relacional, que s'ha introduït al 
nostre país en els darrers anys (La- 
pierre, Aucouturier...). 

— Les que donen molta 
importància a la teràpia utilitzen 
tècniques corpòries en reeducació. 
En aquesta tendència trobaríem des 
de la psiquiatria infantil fins a la 
neuropsicologia (Zazzo, Stambak, 
Ajuriaguerra, Luria, Benton, 
Hécaen...). 
— Les que a través de 
plantejaments psicopedagògics i 
educatius relació- nen organisme i 
ambient amb objectius d'ordre 
cognoscitiu. Aquí trobem des de 
la línia psicosocio- biológica 
(Wallen) fins a la línia evolutiva 

(Vayer, Picq, Maigre, 
Destrooper, Rossel, Defontaine...). 
El tractament corpori que creiem 

interessant, per a l'escola bàsica i en 
l'escolaritat normal, és la conjunció 
de les dues últimes tendències. 

A la fi: la corporeïtat 
Al llarg d'aquest treball s'ha fet ser- 

vir el terme educació del cos com a 
unificador terminològic de tots els ele- 
ments, encara que el que prefereixo és 
corporeïtat que, encara que tingui un 
caràcter més espiritualista, és per mi 
el que integra tots els elements de 
l'estudi del cos. 

Ningú no dubta de la introducció 
de la corporeïtat a l'escola, ja que 
ningú no pot negar l'evidència que el 
nen, com tothom, és un cos sencer i 
no solament un cap. Com a ense- 
nyants, no podem trencar la unitat 
natural psicosomàtica de la persona. 
Si l'escola ha d'acceptar nens sencers, 
també haurà de respectar la història 
del nen, la que ell aporta constant- 
ment en les seves manifestacions i 
personalitat. Aquest respecte a la vida 
anterior del nen ens ajudarà a prosse- 
guir la investigació del seu propi cos i 
de la relació amb les persones, els fets 
i els objectes. 

La corporeïtat s'ha d'integrar a tota 
la nostra activitat escolar i no parcial- 
ment en moments precisos —no es pot 
esperar l'hora de dramatització o d'e- 
ducació física o de psicomotricitat o 
de música per introduir-la—. Cal re- 
cordar sempre que la corporeïtat és, 
sobretot, una actitud a assumir en tota 
relació educativa. 

Si, com hem dit abans, la psicologia 
ve a dir que el cos és l'inici de la 
construcció i l'elaboració del que s'ha 
anomenat intel·ligència per realitzar- 
se individualment i socialment, no 
dubtarem que com a professionals 
hem d'assumir la corporeïtat a l'esco- 
la. 

NOTES: 
I. LODI. M.: Empezar por el nino. Barcelona, reforma 

de la escuela, 1980 (p. 93). 
2. MASSON, S.: La Reeducación P.Ocomotriz i el exa- 

men psicommor. Barcelona. Gedisa. 1985 (p. 16). 
3. VAYER. P.: El diòlogo corporal. El nino iretue al 

mundo. Barcelona. Científico-Médica. 1972. 

27 


