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AI ll arg de to tes les èpoq ucs. c i ball ha 

cstat un aspcl:te important de totes les 

n il tu res . Entre les cultures primitivcs. 

c i hali va sc r una dc les formes prinl:i 

pals d 'ex pressió sOl:ial i ritual re li g iós. 

Els homcs i Ics dones hal lave n per 

guanyar-sc cls fa vors de ls déus. els 

quals proporl:ionavcn alimen!. re fu gi. 

salut i scg urctat. Balla ve n per ex

pressar l'alegria en e ls nai xc mcnt s. la 

fclil:itat c n l' amor. e l va lor en la guerra 

i la tri stcsa davant la mort. Els scus 

mov imcnt s s'i nspiraven en la natura. 

e ls movimcnts dels animals. e l vo l dcls 

ol:c ll s i la hc llcsa dc la sortida o la posta 

dc l so l. 

Les di ve rscs formcs de dan sa r o ba

llar impress io nc n dc ma ne ra dife

rcnt l:ada pcrsona. Pot ser que s ig ui 

simp le me nt una al:tivitat sOl: ia l 

ag radah le rea lit zada e n e l ce ntre l:O

munit ari: pot se r un art que exige ixi 

e levada qualitat: pot se r una ex pres

sió l:ultural. molt l:olorista i alta

me nt l:ompe titi va alhora. T o ta pe r

sona té una nel:ess itat b¡lsil:a d 'cx

pressar-sc a s i mate ix amb e l mov i

me nt. El ball proporciona mo ltes 

oportunitat s a rtístiques i d 'esbarj o 

pcr a tots . 

La dansa. que molts hi sto riado rs han 

asse nya lat l:o m la més anti ga de les 
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art s. és. e n la seva fo rma l:ulta. la 

d'aparició més rel:e nt e ntre nosa l

tres. 

Què és la dansa? 

És la resposta al: ti va i organit zada del 

l:OS humà a qualsevol ritmc. 

T ambé es de fin cix wm "artifil:i del 

movi ment" i w m "artifi l: i de la w n

ducta". 

Maria Fux (1981) de fin c ix la dansa 

com ci ll enguatge no ve rbal de l cos que 

s'cxpressa amb vivè nc ies profundes. 

En general podríem dir que és la possi

bilitat de convel1ir. utilit zant com a ins

trument c lnostrc cos. cn quclcom scnsi 

hle i viu l'espai que ens envolta . 

El cos no sap mentir quan es mou 

Dansant s'aprèn una manera diferent 

de viure i de comunicar-se. De comu

ni l:ar-se amb mi mate ixa. amb e l meu 

cos . amb e l que sóc per dins amb la 

meva història i amb els a ltres. Aquesta 

comunicació és mo lt més rica. mo lt 

més fonda. ja que més que paraules 

utilitza moviment s. silencis. al:tituds 

corporals que diuen sense paraules e l 

que passa amb e l cos. 

El mov iment sorgcix l:o m una nel:es

s ita!. que lcom impossible d· ev itar. És 

que lcom que surt de l'inte rior. qu e cs 

posa e n e ls músc uls i obliga a dansa r. 

Abans de ser un a fo rma d·art . la 

dan sa ha es tat un a cxpress ió cspon

t ~lIli a de la v ida l:ol · lcl: ti va a la qual 

e ll a va donar un ,Kl:ent rigorós i 

ex press iu . L ' homc ha dan sa t abans 

d ' ha ve r parlat. 

En to tes Ics sOl: ic tat s. c n tots c ls 

hc misfc ri s. l'homc s' ha manifestat. 

ha expcrim c ntat amb e l seu cos 

abans de fer-ho d ' una altra man c ra. 

A les l: ivilit zal: io ns antigucs la d a n

sa és un mitj à essc nl:i al de partil:ipar 

e n les manifes tal:io ns del se ntit 

c mol: io na l dc la tribu . L 'cx prcss ió 

dc l l:oS és utilit zada l:om una forma 

típi ca de manifestal:i ó dcls afel:tcs 

visl:uts c n l:omú. Al:tualment. la 

dansa ha de se r l:o ns ide rada l:o m un 

Il enguat gc sOl:ial i rc li g iós. i cs pro

du e ix un a estre ta l:omunil:al:ió e ntre 

ballarins i espel: tado rs. 

Si la dansa té un efel: tc sOl: ialit 7.a nt i 

unifï c ldor. e l se u o ri gc n és per ta nt 

d'ordre utilit ar i. Es dan sa per o htcnir 

e l guarimen t de malalti es. pe r de ma

nar la vil: tò ria c n e ls combat s. pcr 

assegurar una l:tH;a fnll:tífe ra. e tc. Els 

ba llarins s imule n e ls esdeve nimc nt s 

quc dcs itgc n qu c csdev inguin. arri

hant a al:tuar l:om un animal. un es

pe rit. Dé u. e tc. 

Pe r mitj à de la dansa l'indi vidu té 

l' oportunitat d 'ens inistrar-se e n quc l

com que li permet cx pressar e ls sen

timc nts . la dansa li pcrmct desenvo

lupar l:apal: itat s l:og niti ves. afcl:tivcs 

i ps il:o moto rcs. atc ne nt e ls tres grans 

apartats bàsil:s de l' edul:a l: ió. Sota 

aq uest concepte podcm aprcciar: 

I . Que l' ex pressivitat és un fal: to r de 

la personalitat humana el dcscnvo

lupament de la qual en l' ed ul:al:ió 
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s 'ha de realitzar sobre la base de fer 

possible a r alumne l' exterioritza

c ió dels aspectes profunds de la 

seva personalitat. 

2. Que r ex press ió és un procés con

nictiu que cal practicar i no repri 

mir. 

Cuines raons tenim per treballar 
l'expressió? 

• Gràc ies a ella el nen arriba a formar 
"Ia seva estructurac ió corporal". 

L' ex pressió corporal està innuïda i 

determinada pe l cos i e ls seus mo

viments. que a partir de certa edat es 
manifesta com una barrej a de res

postes lliures davant els estímuls i 

mecani smes de defensa davant de 

necessitats inte rnes. 

• Atén no només els factors coope

rants en les estructures de l movi

ment s inó especialment els factors 

de sensibilitat psicoafecti va. 

• La nostra consc iènc ia de la realit at 

és e l resultat de r ex periència viscu

da respecte a e lla . 

• Quan el nen és consc ient de r ex
press ió mínima. de ls estímuls so

cials ... to t ai xò j uga un paper mo lt 

important en el seu desenvolupa

ment. 

• És la base per al desenvolupament 

de la sensibilitat. 

Respec te d ·ai xò . cal ex posar que e l 

desenvo lupa me nt de l'educac ió fís i

ca ha de se r para l·le l a l desenvolupa

me nt de la "sensibilit at" entesa com 

la capac itat de desenvo lupament pro

gress iu de què l' ésse r humà di sposa 

pe r pe rcebre i compre ndre e l mó n que 

r e nvo lt a i a e ll mate ix. o sig ui. supo

sa la possibilita t d' e ntrar e n contac te 

amb r ento rn e n fo rmes dife re nt s i 

re lacio nar-se amb les rea lit ats 

d· aquest. Ai xí do ncs, a ixò fa ve ure 

fin s a quin punt la se nsibilita t s' ha 

vist sov int fre nada. reprimida. limita-
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da. fo rçada a sorg ir i desenvolupar-se 

pe r vies absurdes i contràri es a les 

nostres estru ctures sensibles have nt 

d ' ass imilar, acce ptar o ide ntifi car-se 

amb dete rminades rea litat s antagòni

ques amb e l natura l. 

De la nostra sensibilitat i de les di ver

ses maneres de percebre depèn e l de

senvolupame nt de ls component s afec

tius i ex pressius. 

L 'entorn se mpre és r age nt més in

flu ent e n e l dese nvo lupa me nt de la 

sensibilita t i la pe rsona lit a t de l ne n. 

i no prec isame nt per les seves carac

te rístiques s inó pe r la capac ita t 

d'ide ntifi cac ió que e l ne n exe rce ix 

sobre e ll. 

Com a conclusió podem afirmar que la 

dansa, actualment. té un gran poder 

soc ialitzador. educatiu i integrador en 

l'indi vidu. pe r la qual cosa és ne

cessàri a per asso lir e ls objectius de 

l' educació fís ica. 

Dansa mocIema 

Per a Jacques Baril (1 987) la dansa 

moderna és una forma d' ex pressió cor

poral ori ginada per la transpos ic ió que 

fa e l ba llarí. mitjançant una formulació 

persona l. d ' un fe t. una idea. una sensa

ció o un sentiment. 

La dansa mode rna es converte ix ai xí 

en una mane ra de se r pe r a r ésse r 

humà que vo l pa rl ar a mb e l seu cos 

ba ll ant desca lç. Ai xò implica per al 

ba ll arí de da nsa modern a . la necess i

tat pe rmane nt de trobar e n e ll mate ix 

e ls princ ipi s d ' una tècnica: ha d'in 

ventar i re in ve ntar. do ncs. una vega

da i altra un a fraseologia de l mov i

ment per ta l que aquest conservi sem

pre e l seu caràc te r inèdit i tradue ixi 

e l mó n interi or de l'executant. 

Primer grup de pioners 

La dansa moderna és un producte del 

segle XX. és un període de prova. de 

recerca. Els pioners de la dansa moder

na són dues dones ameri canes: Isadora 

Duncan i Ruth St. Deni s no són accep

tades, en un princ ipi. com a ballarines 

de dansa moderna. Per a aquestes arti s

tes . la dansa és e l renex del que senten. 

del que volen ex pressar intensament 

amb e l seu cos. sense preocupar-se de 

consideracions d'ordre tècni c o estè tic. 

Són ballarines lliures. 

Com a pio neres de la dansa mode rn a. 

constitue ixe n e l prime r grup de ba ll a

rin s moderns, al qual també cal incor

po rar e l ba ll arí ameri cà Ted Shaw n. 

Si aquests ba ll arin s rebut ge n les re

g ies de l s iste ma c làss ic . ho fan sa

be nt -ho . per tal de do nar lliure c urs a 

la seva in spirac ió i ex pressar a mb la 

seva dansa un ta lant que e ls és propi . 

se nse altra preocupac ió que la de viu

re la seva dansa. 

A aques ts tres arti stes no bles ca l a fe

gir també Loïe Fuller, e l se u paper 

s'acosta més al de l directo r d 'escena 

que al ball arí. Les evoluc io ns de Fu

lI e r són sobretot a tracc io ns de mllsi c

hali. per a les qua ls utilit za de manera 

mag istral e ls e fectes de llum , proce

dime nts que més tard van se r ex plo

ta ts pe ls coreògra fs futu rs. substituint 

e ls e fec tes de l decorat pe ls de la il ·lu 

minac ió. 

Is idora Duncan és una precursora de la 

dansa del seg le XX . que serà anomena

da /Ilodern dmlce. Per a e lla. la dansa 

és un acte de rebel·li a. una protesta 

contra la forma conve nc ional de la dan

sa del seu temps. Isadora s'expressa de 

manera di stinta a les altres ballarines 

de la seva època: tanmate ix, no acon

segue ix realment dotar la seva dansa 

d'una nova tècnica ni elaborar princ i

pis rigorosos. 

Ballarina professio nal. la seva dansa 

és l'expressió de la seva vida . la seva 
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inspi rac ió beu de les fonts de la ma
teixa natura. a la qual és molt sensible. 
Cont rà ri a ment a la projecc ió d ' Isa
dora Duncan . que es manifesta so

bre tot a Europa. la de Ruth St. Deni s 
es desenvo lupa princ ipa lment a ls Es
tats Unit s. 

Igual que Isadora. Ruth St. Deni s ex

pressa amb la seva dansa la sensibilitat 
de l seu temperament: tanmate ix. una 
atracc ió més pronunciada pe l teatre la 

condueix a interessar-se espec ialment 
per un ce rt exoti sme oriental. 

AI contra ri que Isadora Duncan. que 
segue ix una ca rre ra de soli sta . Ruth 
St. Deni s . després de conè ixer Ted 

Shaw n. s 'hi assoc ia. i j unts cree n e l 
Deni shaw n. instituc ió que es con
ve rtirà en la veritable pedre ra de ba
ll arin s-coreògrafs de ls anys vint al 
trenta. AI si de l' esco la i de l grup. e ls 
ba ll arins s ' inic ien a la tècni ca de dan
sa e laborada pe r Ted Shaw n. la qua l 

està mo lt influïda pe ls nous princ ipi s 

de l francès François Delsarte. No 
obstant això. és dir molt que les teo
ri es de Delsarte ensenyades a l De

ni shaw n hag in tingut un efec te deter
minant sobre les di verses tècniques 
que va n sorg ir després . encara que e ls 
princ ipi s d 'aquest precursor que con
siste ixen en l' anà li si c ient ífi ca de l 
gest i de l' ex pressió corporal. es re
ve ien qu as i se mpre en cada una 
d ·e ll es . 

Segona generació 
Després d ' aquest primer grup de pio
ners. a ltres ba ll arines prenen e l re ll eu 
i cada una e labora e l seu siste ma de 
mov iments. adequat a les necessitats 
d 'ex press ió de la seva pe rsonalitat. 

Aquesta segona generac ió de ba lla
rins constitue ix la gene rac ió de la 

lIIodem dal/ ce. a la qual pertanye n 
Dori s Humphrey i Martha Graham. 
que junta ment amb Charl es Weid
mano e ls tres antics alumnes de l De-
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nishawn . constitue ixen e l que s' ha 
anomenat la xeneració històrica pro
cedent del Denishawn . 

Especia li stes de la tècnica. Doris 
Humphrey i Martha Graham diri 

geixen les sel'es in vestigaciol/ s cap a 
les lle is I/ aturals del,novilllent . Com 
a dones. testimonis de l seu te mps, 
tradue ixen en termes de dansa les 
emocions que experimenten, tant a 

ni ve ll sensitiu com psico lòg ic. 

Dori s i Martha estable ixen e ls seus 

principis i tècniques personals. creen e l 
seu ll enguatge. l' exploten amb les se
ves creacions i l'imposen a les genera

cions del present i del futur. 

Aques ta generac ió de la I/ IOdem d(lII 
ce és un autènti c producte americà . 
L'express ió II/odem dal/ce s' utilitza 
pe r pri mera vegada l' abri I de 1926 

pe r des ignar e l treba ll de Martha Gra
ham . La nova fo rma de dansa in ve n
tada pe r Graham re tl ecte ix princ ipal

ment e l caràcter intrín sec de la seva 

creadora. Ha creat una forma de dan

sa que no es pot afili a r a cap sistema 
de dansa conegut. In venta un nou vo
cabulari de l gest. una nova fraseo lo
g ia de l moviment. 

Dori s. Martha i Charl es We idman 
formen l' embrió de la segona genera

c ió de ballarins de dansa moderna 
que engloba altres artistes . com ara 
José Limón. Hanya Holm. Helen Ta

mlfls I mo lts a ltres ba llarins-co
reògrafs directament influïts pe r 

aque ll s pione rs . També pode m in
c loure en aquest grup Leste r Horton. 
un ballarí estable rt a l'oest de ls Estats 

Unit s. mo lt sensibilit zat pe l fo lklore 
de ls indis ameri cans i que tindrà una 

descendència independent de l cor
rent novaiorquès. Lester Horton for
ma escola i té e ls seus de ixebles. 

Després de ls anys c inquanta. e l teatre 

de la II/odem dal/ce ofe reix un nou 
venta ll l' ex pressions corporal s que 

sorprèn la se nsibilitat de l públic amb 
formes inèdites menys e loqüents que 

les desenvolupades pe r la segona ge
ne rac ió de la II/ odem dal/ ce. que ha 
abandonat definiti vament to ta inten
c ió de mi ssa tge po líti c o soc ia l. 

Tercera generació 

Noves tècniques i vocobularis afavoreixen 
/' obertura al teatre de l'absurd 
Aquesta tercera generac ió de ball arins 
utilitza la música electrònica i alhora 
acull la intluènc ia de l'estètica musical 
del compositor John Cage. que Merce 

Cunnigham il ·lustrarà de manera ex
cepcionalment brillant. 

Les c reac ions d ' aquest terce r g rup 
requere ixen una forma d 'emoc ió no 
conve ncional. com ho demostren les 
so rprenents abstracc ions d' Al win Ni 
kolai s, la utilit zac ió de l gest quotidi à 
per part de Merce C unnigham. l' hàbi I 

barreja de mov iments de Paul Taylor 

o l' explos ió d'inte ri o ritat de Murray 

Louis. 

Els c readors que pe rt anyen a aquesta 
te rcera generac ió de balla rins de dan
sa moderna es conve rte ixe n així en 
e ls creadors de la dansa de l teatre de 
l'absurd. que succee ix a l teatre de 

Martha Graham. e l qual ex pressava 
alhora les preocupac ions fi losòfiques 
i estè tiques de la cè lebre coreògrafa . 

A pa rtir de ls anys setanta. constatem 

que l' evo luc ió de la dansa està con

dic ionada princ ipa lment pe r l' explo
tac ió de l fac tor '"espaï' e n e l qua l no 
s' ha via aprofundit ante riorment. 
Apare ixen uns c readors de fo rmes i 

de mov iments que constitue ixen la 
cè l·lula d ' una quart a generac ió, la de 
la I/ oul'e lle dal/ ce . que succee ix la 

dal/se II/odem e. 

Aquesta I/ou velle dal/ se no s ' oposa a 

la dansa moderna. sinó que consti 
tue ix la seva prolongac ió natural. El s 
seus animadors no intenten ex pressar 
un estat psico lògic. Les seves c rea-
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c io ns es di stinge ixe n sobre to t pe l fe t 

q ue se s itue n e n llocs poc habitua ls 

fin s al esho re s e n les re prese nt ac io ns 

coreogrà fiqu es . 

Els a rtesa ns d' aquesta lIo l/l 'elle da ll ' 

se trac te n e l mov ime nt. ja s igui mo

vi me nt de la dansa com a mov ime nt 

de no da nsa, respec te a la seva s itua

c ió e n l' es pai , e ls gestos i e ls mov i

me nt s re fl ec tint e l mo ment d ' un es

deve niment immedi a t prev isible o 

imprev is ible. 

A ixò ex plica que mo lt poques vegades 

la lIo l/ l'e lle dllllse dóna ll oc a la creac ió 

d' obres de reperto ri . Si fem una ull ada 

a Europa, constate m que les prim íc ies 

de les teories aplicades pe ls ba ll arins 

de l Deni shawn, q ue van donar l' autèn

ti c impuls a la dansa moderna, van ser 

preses de l treball de l fran cès François 

De lsan e (primera me it at de l segle 

X IX ). 

A princ ipi de l seg le XX , e l suís Emile 

Jaques- Dalcroze establ e ix un mètode 

d 'ex pressió corporal : la rítmica. 

L'ho ngarès Rudo lf Laban c rea un ve

ritable sis te ma de dansa modern a, i 

fo rma e ls seus de ixebles: Mary Wig

man i Kurt Jooss, que arriben a ésser 

e ls teòrics de ls q uals es conside ra ran 

e ls princ ipi s bàs ics de la dansa moder

na europea. 

Laban i Jooss es re fu gien a la Gran 

Bre tanya, mentre que Mary Wigman 

roman a A le manya. 

o o bstant a ixò, a pa rtir de 193 1, 

Ha nya Ho lm , a lumna i de ixe ble de 

Ma ry Wi g man, s'estable ix al s Estat s 

Unit s. D'aquesta mane ra, pa rti c ipa rà 

e n la difu s ió de ls princ ipi s de la dansa 

mode rna d 'Europa Centra l. Un gran 

no mbre de ba llarin s a me ri cans, e l 

més dot a t de ls qual s se rà A lwin Ni 

ko la is, a rribara n a se r a lumnes seus , 

tra ie nt pa rt it a l se u e nsenya ment i, 

d' aquesta ma ne ra. conve rtint -se en 

he re us de ls princ ipi s de la dansa mo 

de rn a e uropea . 
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T o t i que la da nsa mode rna continuï 

se nt un fe no me n específi c ame nt 

a me ri cà, a pa rtir de ls an ys se ixanta 

ass istim a la proj ecc ió de la d a nsa 

mode rna e n e I mó n se nce r. E l desco 

brime nt de la dan sa mode rn a , un a 

fo rm a de dan sa ig no rada i desac re

dit ada fin s a lesho res, susc it a un in 

te rès c re ixe nt e ntre g ra n no mbre de 

joves, futurs ba llarin s que ex pe ri 

me nte n a ra la necess itat de troba r e n 

e lls mate ixos un a nova fo rma d 'ex

press ió co rpo ral. 

Possibles adaptacions al 
context escolar 

Aplicació 
És una part impo rtant d e l' à rea 

d' educac ió fís ica pe ls se us val o rs 

e stè ti cs , fo rmatiu s i de se nsibilitat 

que até n i mima espec ialme nt. No es 

pot acceptar que continuï sent un 

pri vileg i d'un s pocs cons ide ra ts 

'Ò do ta ts" , d'altres que es pode n pa

gar unes cl asses pe r accedir-hi o 

d ' un de te rmin a t sexe. 

És conve ni e nt a l princ ipi, aban s 

d 'apre ndre tècniques o passes de dan 

sa e specífi c s, "e nse nya r a ballar", és 

a dir, viure la mú sica, gaudi r de l rit 

me , conque rir l' espai , adequar-se a 

una pa re ll a, evo luc io na r amb e l g rup , 

e nll aça r fi g ures, ex pressar-se per mo

vime nt s, e tc. Aques ts són e ls e le

me nt s bàs ics sobre e ls qua ls després 

fl o riran les da nses . 

Pe r es tudiar ran de l mov ime nt. no 

e ns pode m limita r a estudiar un e stil 

o un altre de dansa s inó que he m 

d ' asso lir : 

• El cone ixe ment de ls se us mitjans 

d' ex press ió. 

• Saber escollir entre la infinitat de 

moviment s possibles, e ls millors 

missatge rs de l pensament. l' emoc ió 

o e l te ma que es pre te ngui desenvo

lupa r. 

• Obrir un a porta a la fantasia, als 

somnis i a l món. 

Ba ll a r, a lesho res , no és un ado rn a

me nt de l' educac ió s inó un mitj à pa

ra l·le l a a ltres di sc iplines que fo rme n, 

e n conjunt. l' educac ió de l' ho me. 

Rea lit zant - la e n integ rac ió a les esco

les d 'ensenyament com ú, com una 

matè ria fo rm ati va més , re tro baríe m 

un no u ho me amb menys po rs i amb 

la pe rce pc ió de l se u cos com a mitjà 

ex press iu e n re lac ió amb la vida ma

teixa . 

La dansa, en educació secundària obl i

gatò ri a, desenvolupa continguts pe r

tanyents a l bloc d' ex pressió corpora l. i 

fac ilita que continguts inclosos en e l 

bloc de condició fís ica i qualitat s mo

to res es puguin abordar de fo rma més 

sati s factò ri a. 

En línies genera ls es busca i s 'inte nta 

que l' a lumnat adquire ixi amb aquest 

bloc de continguts: 

• Conèixe r i desenvolupar les qu a li 

tats ex press ives de l nostre cos . 

• Dese nvolupar un cone ixe ment ac tiu 

de la nostra corporeïtat. 

• Po tenciar el desenvo lupament de la 
c reati vital. 

• Millorar la re lac ió soc ial. 

Vinculació de la dansa amb el 
currículum oficial 

En relació amb les finalitats 
Inc ide ix foname ntalment sobre les fi 

na litats de preparac ió i fo rmac ió pe r a 

la consecució de moviment s estè ti cs, 

inte rpre tatiu s i c reatiu s. 
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En relació amb els objectius 

Generals d'etapa 
A. Interpretar i produi r amb propietat. 

autonomia i creati vitat missatges 

que uti litzin codis artístics. cientí
fi cs i tècnics, per tal d' enriquir les 

seves possibilitats de comunicació 

i refl ex ionar sobre els processos im

plicats en el seu ús. 

B. Formar-se una imatge ajustada de 

si mate ix, de les seves característi 

ques i possibilitats, i desenvolupar 

ac ti vitats de forma autònoma i equi 
librada. valorant l' esforç i la supe
rac ió de les difi cultats. 

C. Re lac ionar-se amb altres persones 

i partic ipar en ac ti vitats de grup 
amb ac tituds solidàries i tolerant s. 

superant inhibic ions i prejudicis. re

coneixent i valorant críticament les 
diferènc ies i rebutjant qualsevol 

di scriminac ió basada en diferènc ies 
de raça. sexe. classe soc ial. creen

ces i altres característiques indi vi

duals i soc ials. 

D. Conè ixer i comprendre els aspectes 

bàsics de l func ionament de l mate ix 
cos i de les conseqüències per a la 

sa lut indi vidual i col· lecti va de ls ac

tes i les dec isions personals. i valo
rar e ls bene fi c is que suposen els 

hàbits de l' exerc ici fís ic, de la hi gie
ne i d ' una alimentac ió equilibrada. 

així com port ar una vida sana. 

Generals d'educació físíca 
Amb e l desenvolupament d 'aquesta 

acti vitat es contribue ix a la consecuc ió 

dels objectius I i 6. 

I . Conè ixer i valo rar els efectes que té 
la pràc tica habitual i sistemàtica 
d' ac ti vitats físiques en e l seu desen

volupament personal i en la millora 

de les condicions de qualitat de vida 

i de sa lut. 
2. Reconè ixer. valorar i utilitzar en di 

ve rses ac ti vitats i manife tac ions 
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culturals i artístiques la riquesa ex

pressiva del cos i el moviment com 
a mitjà de comunicació i expressió 

creati va. 

Ob¡ectius de cicle 
Di ssenyar i practicar ac ti vitats rítmi 

ques i de danses populars, que contri 

bueixen al desenvolupament harmònic 

i equi Iibrat d ' habilitats express ives. 

Buscar la cooperac ió i partic ipac ió 

partint d ' un respecte cap a ls a ltres de 
la manera més va ri ada possible . 

Ob¡edíus didòdics 

• Elaborar i representar composi
cions corporal s indi viduals 

co l·lecti ves. 

• Pa rtic ipar de forma natura l. ac ti va i 
consc ient en la composició grupal. 
independentment de l ni ve ll i l'habi 

lita t. 

• Desenvo lupar les qualitats ex pres
sives del nostre cos . 

• Utilitzar la relaxac ió com a mitj à 
pe r a la recupe rac ió física i de mi 

llo ra de la qualit at de vida. 

En relació amb els continguts 

Continguts de l'òrea 

Bloc d' expressió corporal 

• El cos expressiu : mim. dansa. 

• L' espai i e l temps com a e lement 
d· expressió. 

• Treba ll d ' adaptac ió de di versos rit
mes. 

• Creac ió de moviments a partir de 

ritmes. 

• L'espai interi or: respiració i re laxa

ció . 

Bloc de condició física 

• Adaptacions de l sistema cardiores
piratori i circul atori a l' exerc ic i. 

• Factors que incideixen en el desen
volupament de la fl ex ibilitat. 

• Nocions de l sistema oss i i articular. 

Bloc qualitats motrius 

• Capacitats coordinati ves: coordina
ció, equilibri. ag ilitat i habilitats 

bàsiques . 

• Aprenentatge motor. Mecani sme de 
percepció. dec isió i execució. 

Relació d'aquests amb els continguts d' altres 
òrees linterdisciplinarietat) 

Música 
El ritme. amb totes les seves connota

c ions. marca un ampli camp de conne

xió entre música i educac ió física. sent 
l'adaptació a l' espai i al temps marc 

comú d ' acti vi tats en ambdues àrees . 

amb els contingut s plasmats als blocs 

següents: 

• Bloc IIÚIII . 2: 
expressió instrumental. 

• Bloc 1l1Í1II . 3: 
moviment i dansa. 

• Bloc IIÚIll . 6: 
música i comunicació. 

Llengua castellana i literatura 

• Bloc lIúm. 5: 
sistema de comunicac ió verbal i no 

verbal. 
Ex pressió corporal (optati va) . 

Metodologia 

En un princ ipi e ls professors/es ens 
va m inc linar per l'ús d 'es til s com ara 

l' ass ignac ió de tasques i e l manda t 

direc te . 
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Amb aquest tipus de treball s' ha de 
començar a experimentar estratèg ies 
més parti c ipati ves, utilit zant tècni
ques d' e nsenya ment co m e l descobri 
ment gui at, que parte ixen de situa
c ions més fl ex ibles, on e l professo r/a 
inte rvé de manera menys direc ti va a 
través de propos tes que afavore ixen 
l'espontaneïtat i la c reati vitat de 
l'alumne. 

Per tant, la metodologia que s' uti litzarà 
serà: 

• Comandament directe. 

• Assignació de tasques. 

• Utilit zació de diferents estratègies 
segons el grup i les acti vitats a rea
litzar. 

• Oferint alternati ves, quan no pro
gressi. 

• Treball indi vidual. parelles i petit 
grup. 

• Indicac ions concretes sobre e l de
senvolupament de l'acti vitat. 

Possibles formes d'avaluació 
d'aquesta mena de treballs 
Es farà per opinions subjecti ves de les 
dues parts i mai es pretendrà traduir a 
notes amb una qualificac ió. 

L' ac ti vitat es planteja com una sensi
bilit zac ió personal. n ' hi haurà prou de 
poder dir: ha assistit. ha viscut. ha par
tic ipat. ha conegut, ha estat sensible a 
aquest tipus d 'experiències ... ha valgut 
la pena . 

Criteris de valoració 

Hi ha una gran varietat de criteri s i es 
requere ix experiència per poder apli 

car-los en situac ions d 'exàmens i ai xí 
poder va lorar. 

Quan l 'exerc ic i de l' examen es trac ta 
d ' una compos ic ió de mov iments 
creada pe ls alumnes es recomana se-
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parar e l que és "composic ió" de 
l' "execució". 

Els criteri s per a la puntuac ió de la 
compos ic ió són e ls aspectes sota els 
quals es pot vari ar les formes dels mo
viments, a ixò és, espai, temps, dinàmi
ca i forma. En altres paraules, es jutja 
la riquesa de vari ació i l' originalitat de 
la composició. Si es tracta d ' una com
posició amb música, aleshores també 

se' n va lorarà la inte rpretació, és a dir, 
la construcc ió o evolució de ls movi
ments ha d 'estar subjecta a les estruc
tures musical s. 
En el cas d ' una composició de grup tots 
e ls membres rebran la mateixa nota de 
compos ic ió, però la nota corresponent 
a l' execució serà donada inde
pendentment a cada indi vidu. 

Aspectes o observar 
Per registrar e ls diferents aspectes a 
observar, proposo la utilitzac ió de la 
grae ll a d' observac ió: 

• Ocupació espac ial. 

• Clima d 'espontaneïtat desinhibi -
ció. 

• Integrac ió grupal. 

• Capac itat de creació. 

• Cooperació i col·laboració amb e l 
grup. 

• Relacions que s·estable ixen. 

També l'ús de l' autoavaluació. 

Conclusió 

La dansa és vista com una acti vitat 

excepcional. quasi mítica. fora del que 
és quotidi à, ja sigui en el pensament , 

en la pràctica o en els tex tos. Ex iste ix 
virtualment en cada ésser humà com 
altres formes de comportament. d 'ex
pressió, de comunicac ió: cridar, cantar, 
gargotejar, etc. 

És innegable que les paraules dansa, 
ball arina, ballarí, evoquen encara avui 
di a en la ment del c iutadà ordinari la 
imatge d ' un món particular, una fun ció 
misteriosa, és a dir, marginada. 

La dansa és sov int ass imilada a l' es
port. És cert que, aspectes comuns a 
aquestes dues acti vitats, es troben algu
nes virtuts formati ves: di sc iplina, va
lentia. resistència, domini físic, sentit 
de la superació. Però la dansa és encara 
quelcom més, perquè és una di sciplina 
artística. 

El que és propi de l' art ; ex pressar 
mitj ançant un lle nguatge simbò lic 
sentiment s, idees, visions, re lac ions 
- jocs de l pensament i de l cor- pe r 
donar- li un sentit a la vida i a la 
condic ió humana. 

La dansa és en potència altament sig
ni ficati va. El ll enguatge simbò lic que 
utilitza requere ix totes les fac ultats. 
tant cognosc iti ves com físiques i 
a fecti ves. 

Se ria indispensable pe r a l desenvo lu 
pament de l nen que aquest pogués 
tenir accés a aquesta forma parti cular 
d 'express ió i d 'organitzac ió simbòli 
ca de l seu uni vers. sota pena d ' una 
manca d ' integ rac ió g lobal i un e mpo
brime nt de l pensament i de la imag i
nac ió. 

Segons la pedagoga noruega Myri am 
Skjorten, "e l desenvo lupament pe r
sonal i e l c re ixement de l nen ex i
ge ixen que se li do ni l' oportunit at 
d 'exercitar g lobalment les seves fun 
cions físiques (sensori a ls, motrius. 
percepti ves) , afecti ves, soc ials i in 

te l·l ectual s. De to tes les acti vitats 
creati ves és peculi a r pe rquè afec ta la 
pe rsona en la seva tota lit at. A través 

de la dansa es pot despe rt ar, a llibe rar. 
abstraure i donar forma a ls senti 

ments, a les ex pe ri ènc ies i a l pensa
ment. 

Quan els a lumnes van acabar e ls seus 
muntatges coreogràfi cs creat s pe r 
e ll s mate ixos se' ls va pregunta r: Què 
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heu sentit amb la dansa? Com us tro
beu en aquests moments? Us ho heu 
passa t bé? 
Les respostes van ser les següents: 

• M' ajuda a relacionar-me amb e ls 
companys. 

• He conegut millor com sóc en res
pondre a una activi tat que creia in
capaç de realitzar. 

• M' he trobat molt bé, estic sati sfet. 

• Em puc relacionar amb la dansa. 

• He vist com el meu cos responia als 
acords de la música i seguia el ritme 
amb e ls companys. 
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• M'expresso millor amb e l cos. mo
viments i gestos que amb les parau
les. 

Vull acabar amb paraules de Jacque
line Robinson (1992): 

Viure alhora el real en el més ín
tim: el cos. 

Vil/re també el somni de l"imagi
l/ari. 

Sobretot el ql/e veiem que aporta 
la dallsa. 110 és. dOll cs. un plaer i 
l/n benefici? 
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