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Resum
La re cer ca del mo vi ment glo bal en Dan sa

apa reix as so cia da a una com pren sió del

fe no men rit me. El tre ball del rit me apor ta

a l’individu una ex pe rièn cia molt més rica

i com ple ta, en la me su ra que per met l’en -

trada en joc dels com po nents per cep tius,

mo tors i afec tius. L’elaboració d’un ins tru -

ment ob jec tiu que per me ti l’ade quada

iden ti fi ca ció i abor dat ge de pro ble mes

d’a valuació re sul ta d’impor tància trans -

cen den tal, per tal com, en mol tes oca -

sions, la qua li fi ca ció i la con cep tua lit za ció 

de l’alumnat depèn de l’avaluació rea lit za -

da pel pro fes so rat. A tra vés d’ aquest es -

tu di, es pot com pro var que és pos si ble

ava luar d’una for ma ob jec ti va la ca pa ci tat 

rít mi ca en Dan sa. La crea ció d’una pro va

per ava luar aques ta ca pa ci tat pre tén d’es -

devenir un ins tru ment que in di qui la rea li -

tat, li mi ta cions i pos si bi li tats de l’a lumnat 

a l’aula, així com el ni vell d’a pre nentatge

acon se guit pels es tu diants. L’ob jectiu

d’aquest es tu di ha es tat la cons truc ció i

va li da ció d’un ins tru ment de me su ra per a 

l’avaluació de la ca pa ci tat rít mi ca en Dan -

sa amb nens/es d’E ducació Primà ria. Per

fer-ho, es va par tir de 60 exer ci cis ori gi -

nals (24 de pi ca ments de mans i 36 de pi -

ca ments de peus). Dos ob ser va dors van

ava luar la ca pa ci tat rít mi ca de 159 sub -

jec tes en dues oca sions: a) abans de re bre 

cap mena d’instrucció en Dan sa, i b) des -

prés de re bre un curs d’ensinistrament en

aques ta ac ti vi tat. Van ser se lec cio nats

15 exer ci cis en to tal (9 de pi ca ments de

mans i 6 de pi ca ments de peus). La va li -

da ció del test cons truït va re sul tar sa tis -

fact òria, i va pos si bi li tar me su rar la ca pa -

ci tat rít mi ca de l’alumnat da vant dos mo -

dels d’expres sió rít mi ca (trans crip ció i re -

pro duc ció). Els re sul tats ob tin guts van

per me tre d’ar ribar a con clu sions so bre els

ni vells d’e xecució mo to ra de l’alumnat da -

vant d’aquesta va ria ble.

Introducció

La re cer ca del mo vi ment glo bal en Dan sa

apa reix as so cia da a una com pren sió del

fe no men rit me. El tre ball del rit me apor ta

a l’in di vi du una ex pe rièn cia molt més rica

i com ple ta, en la me su ra que per met l’en -

tra da en joc dels com po nents per cep tius,

mo tors i afec tius (Ba tal ha, 1980). L’e du -

ca ció del sen tit del rit me i la ca pa ci tat rít -

mi ca pos si bi li ten el pas d’u na ex pres sió

amb re la cions anà rqui ques a mo vi ments

con tro lats amb una cer ta re gu la ri tat (Ba -

tal ha, 1998).

Rit me i mo vi ment són dos con cep tes ín ti -

ma ment units que han de for mar part ac ti va 

de tot pro cés que pre ten gui l’e du ca ció in te -

gral del nos tre alum nat (Cué llar, 1999a). El 

mo vi ment per met al rit me ma ni fes tar-se i

be ne fi ciar-se del seu efec te fa ci li ta dor de la

mo tri ci tat. Pa ral·le la ment, el rit me pro por -

cio na eco no mia d’es forç al mo vi ment. D’al -

tra ban da, el fe no men de l’ac cen tua ció rít -

mi ca pro vo ca una dis mi nu ció de ten sió que

afa vo reix l’a pro fi ta ment màxim d’a quest as -

pec te. L’a pre nen tat ge mo tor mi llo ra quan

es pro dueix una cons cien cia ció de l’es ta bi li -

tat rít mi ca del mo vi ment (Ba tal ha, 1980).

Mo vi ment i rit me són, doncs, dos as pec tes

ín ti ma ment in te rre la cio nats que es be ne fi -

cien mú tua ment. Les si mi li tuds en tre rit me

i mo vi ment fan im pres cin di ble que tota
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Test d’avaluació,
Me to do lo gia ob ser va cio nal, Dan sa,
Rit me

n Pa ra ules cla u

Abstract

The search for global movement in dance appears

to be associated with an understanding of a

rhythmical phenomenon. The work of rhythm

brings to an individual a much richer and more

complete experience, in that it allows the use of

perceptive motor and affective components. The

elaboration of an effective instrument that allows

adequate identification and introduces the

problems of evaluation, results of transcendental

importance, as on many occasions the

qualification and conceptualisation of the student

depends on the evaluation given by the teacher.

Through this study we can prove that it is possible

to evaluate objectively rhythmical capacity in

dance. The creation of a test to evaluate this

capacity hopes to become an instrument that

shows the reality, the limitations and possibilities

of the student in the classroom, as well as the

level of learning achieved. The aim of this study

has been the construction and validation of a

measuring instrument to evaluate the rhythmical

capacity in dance with children in junior school.

For this we started with 60 original exercises (24 of 

clapping and 36 stamping). Two observers

evaluated the rhythmical capacity of 159 subjects

on two occasions. 1) before receiving any type of

dance instruction and 2) after receiving a training

course in this activity. Fifteen exercises were

chosen (9 clapping and 6 stamping). the validation 

of the test constructed was satisfactory, allowing

us to measure the rhythmical capacity of the

student before two models of expression

(transcription and reproduction). The results

obtained allowed us to reach conclusions on the

levels of motor execution of the student in the face

of this variant.

Key words

Evaluation test, Observational procedures,

Dance, Rhythm



edu ca ció del mo vi ment ne ces si ti d’u na edu -

ca ció del rit me. Mal grat això, en l’ac tua li tat

hi ha pocs in ves ti ga dors que ha gin rea lit zat

ba te ries de rit me per a l’anà li si de l’e fec ti vi -

tat en Dan sa (Cué llar, 1999b).

Les pro ves rít mi ques prin ci pals de sen vo lu -

pa des po den clas si fi car-se en sim ples i

mu si cals. Tots dos ti pus de pro ves te nen

els seus avan tat ges i in con ve nients. Les

pri me res es pre sen ten com a més fàcils de

quan ti fi car. Tan ma teix, a cau sa que uti lit -

zen es tí muls sen zills i fora de con text, ofe -

rei xen una me nor va li de sa ecolò gi ca que

no pas les pro ves de rit me mu si cal. L’in -

con ve nient prin ci pal és que no exis teix

una ni mi tat en tre els au tors a l’ho ra de con -

si de rar si to tes elles me su ren la ca pa ci tat

rít mi ca o el ta lent mu si cal (Ba tal ha,

1986). Mon ti lla (1998) va rea lit zar un es -

tu di molt com plet so bre les prin ci pals pro -

ves rít mi ques uti lit za des. En aquest ar ti cle

l’au to ra in clou els prin ci pals avan tat ges i in -

con ve nients que pre sen ten al gu nes d’e lles.

Ba tal ha (1986) va cons truir i va va li dar

un ins tru ment per a l’avaluació del rit me 

en Dan sa. Així, va ca rac te rit zar la ca pa -

ci tat rít mi ca ge ne ral (CRMG) lli ga da a

tres mo dels de fac tors rít mics: trans crip -

ció (quan la for ma d’expressió és sim -

bòlica i la res pos ta s’efectua de ma ne ra

si mult ània amb un es tí mul rít mic), sin -

cro nit za ció (quan la for ma d’expressió

és mo to ra i la res pos ta és efec tua da si -

mult ània ment amb l’estímul rít mic) i re -

pro duc ció (quan la for ma d’expressió és

mo to ra i la res pos ta és pos te rior a

l’estímul rít mic).

En aquest ar ti cle es pre sen ta la cons truc -

ció i va li da ció d’un test per a l’a va lua ció

del rit me en clas ses de Dan sa Fla men ca.

Les da des han es tat trac ta des fent ser vir

el pa quet es ta dís tic SPSS Base 7.5 ver sió

de 1996. Es pot dir, que aquest es tu di for -

ma part d’un tre ball (Cué llar, 1999b) on

va cal dre la cons truc ció i va li da ció d’a -

quest ins tru ment per a l’anà li si dels efec -

tes de dues me to do lo gies d’ensen yament

en l’a pre nen tat ge de la Dan sa. En aquest

es tu di, tam bé van ser ana lit za des les di -

ferè ncies de con duc ta i pen sa ment a ni -

vell de me to do lo gies i so bre els ni vells d’a -

pre nen tat ge. Des d’a ques ta pers pec ti va,

té com a ob jec tiu prin ci pal “Cons truir i va -

li dar un ins tru ment que per me ti de me su -

rar la ca pa ci tat rít mi ca en Dan sa Fla men -

ca, ate nent als mo dels de sin cro nit za ció i

re pro duc ció per a exer ci cis ca rac te rís tics

de pi ca ments de mans i de peus (pal mas i

za pa tea do)” (Cué llar, 1999b).

Condicions
de realitzacióde l’estudi

Sub jec tes

Pro fes sors

n Dues ba lla ri nes amb àmplia for ma ció

en Dan sa Clàssi ca i Fla men ca van par ti -

ci par en la in ves ti ga ció. Per a la seva

elec ció es va re que rir, pri mer que tot,

que com plis sin les con di cions ci ta des

an te rior ment i man tin gues sin un bon ni -

vell de coor di na ció i col·la bo ra ció amb

l’autora d’aquest es tu di, per tal d’a -

conseguir una mi llor en te sa i re so lu ció

dels pro ble mes que anes sin sor gint en

la in ves ti ga ció.

Alum nat

n Un to tal de 159 alum nes (77 de sexe

mas cu lí i 82 de sexe fe me ní) dis tri buïts 

en 8 clas ses van in ter ve nir en la in ves -

ti ga ció. El nom bre mitjà d’alumnes per

aula va ser de 19’88, amb 23 a la clas -

se més nom bro sa i 18 a la menys con -

co rre gu da. Les edats es co lli des os -

cil·len en tre 8 i 10 anys, co rres po nents 

al se gon ci cle d’Educació Primà ria.

Abans de l’inici d’aquest tre ball es va

com pro var, mit jan çant la rea lit za ció

d’u na en tre vis ta ini cial, l’existència

d’ex periències an te riors re la cio na des

amb aquest con tin gut d’ensenyament.

Tots per tan yien a un ma teix en torn i

clas se so cial, i es re que ria que sa bes -

sin lle gir i es criu re. L’alumnat amb mi -

nus va li de ses fí si ques i psí qui ques no

va ser tin gut en comp te, igual com els

que te nien fal tes d’assistència, ex pe -

rièn cies an te riors amb la mú si ca i la

dan sa, dis ca pa ci tat fí si ca o psí qui ca i

di fi cul tats de lec toes crip tu ra.

Pro ce di ment

L’or ga nit za ció i pre pa ra ció d’a ques ta in -

ves ti ga ció va ser rea lit za da en 5 fa ses de

tre ball. Cada fase va te nir un temps de ter -

mi nat de rea lit za ció i pla ni fi ca ció. Pa -

ral·le la ment, cada una d’e lles ser veix de

base i guia per a la se güent. Aques tes són: 

a) se lec ció d’e xer ci cis de rit me més ca rac -

te rís tics d’a quest ti pus de Dan sa, mit jan -

çant ob ser va cions en les quals van ser

ano tats i trans crits els exer ci cis més re -

pre sen ta tius. Es va pros se guir amb reu -

nions amb pro fes so rat es pe cia lit zat per tal 

d’a cla rir dub tes sor gits res pec te d’a quest

tema, i es va acor dar d’u ti lit zar com a mo -

del de res pos ta la sin cro nit za ció i la re pro -

duc ció, en con si de rar-se més ade quats a

la rea li tat edu ca ti va; b) ava lua ció ini cial

de l’a lum nat mit jan çant l’a pli ca ció de la

pro va de pre test; c) apli ca ció del pro gra -

ma de Dan sa. To tes les ses sions rea lit za -

des van ser en re gis tra des en ví deo per a

l’anà li si pos te rior en la bo ra to ri d’ense -

nyament; d) ava lua ció fi nal per deter -

minar el pro grés de l’a lum nat mit jan çant

l’a pli ca ció de la pro va de post test, i

e) obser va ció i anà li si d’en sen ya ment de

les pro ves an te rior ment en re gis tra des en

ví deo. Prèvia ment i en aques ta ma tei xa

fase es va rea lit zar l’en tre na ment dels

obser vadors.

Con di cions d’observació

L’a lum nat va ser ava luat en dues

 ocasions: la pri me ra abans de re bre les

ses sions d’en si nis tra ment i la se go na

des prés de re bre els en sen ya ments.

Amb dues ava lua cions van ser rea lit za des 

amb menys d’u na set ma na d’an te la ció i

pos te rio ri tat al pe río de d’a pre nen tat ge.

Les ob ser va cions van ser efec tua des per

dos ob ser va dors qua li fi cats en la matè -

ria. Es va sol·li ci tar que els ob ser va dors

se lec cio nats tin gues sin un bon sen tit del 

rit me i que ha gues sin prac ti cat an te rior -

ment aquest ti pus de Dan sa, con cre ta -

ment rit mes de 4/4. Tant en l’ob ser va ció 

com en l’en tre na ment dels ob ser va dors

es van te nir en comp te els pro ce di ments

ha bi tuals en la re co lli da de da des ob -

servacionals (Angue ra, 1991). Aquest

tre ball va ser pre ce dit per un mi nu ciós

pro cés d’en tre na ment i sin cro nit za ció

ava lua ti va en la matè ria (Croll, 1995;

Pos tic, 1996). Per veu re les fa ses d’en -

tre na ment dels ob ser va dors con sul teu

Cué llar (1999b).
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Construcció del test
Des crip ció i es ca la de me su ra ment

Per a la cons truc ció del test de rit me es va

par tir de 60 exer ci cis ori gi nals (24 de pi -

ca ments de mans i 36 de pi ca ments de

peus). Els exer ci cis van ser pen sats com a

bàsics per a Dan sa Fla men ca, i van ser se -

lec cio nats per ser-ne ca rac te rís tics i per

con si de rar-se més ade quats a les edats en 

què es va apli car l’es tu di. El rit me es co llit

és un 4/4, con cre ta ment ‘tan gui llos’ de

Ca dis, alen tits per acon se guir una mi llor

adap ta ció a les ca rac te rís ti ques i pos si bi -

li tats de l’a lum nat. Per a la de ter mi na ció

del nom bre mí nim de cada mo da li tat es

va te nir en comp te la seva im portància i

di fi cul tat d’e xe cu ció, i es va es ti mar con -

ve nient dis sen yar més exer ci cis de pi ca -

ment de peus que no pas de pi ca ments de

mans.

Cada exer ci ci era rea lit zat 4 ve ga des, equi -

va lents a 4 com pas sos ca das cun. La se -

qüèn cia és la se güent: a) exer ci cis no més

amb  per cus sió en sin cro nit za ció amb la

pro fes so ra; b) exer ci cis no més amb  per -

cus sió en re pro duc ció amb la pro fes so ra;

c) exer ci cis amb mú si ca en sin cro nit za ció

amb la pro fes so ra, i d) exer ci cis amb mú si -

ca en re pro duc ció amb la pro fes so ra. Pa -

ral·le la ment, ca das cun po dia ser pun tuat

amb un mí nim de 0 (no rea lit za cap de les

qua tre temp ta ti ves bé) i un màxim de 4

punts (rea lit za l’e xer ci ci qua tre ve ga des bé, 

és a dir no fa lla en cap compàs). L’es ca la

de pun tua ció des prés de la va li da ció ha es -

tat de 0 a 60 punts. Els exer ci cis del pri -

mer fac tor po dien va ler un mí nim de

0 punts i un màxim de 36, i els exer ci cis

del se gon fac tor un mí nim de 0 i un màxim

de 24 punts.

Un to tal de 15 exer ci cis van ser se lec -

cio nats des prés de la va li da ció (9 exer -

ci cis de pi ca ments de mans i 6 exer ci cis 

de pi ca ments de peus). Als qua dres 1

i 2, en que da re co lli da l’es crip tu ra rít -

mi ca. Al qua dre 3, la fit xa d’a va lua ció

per a la pre sa de da des d’a quests exer -

ci cis.
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SIGNES UTILITZATS

X Picaments de mans accentuat    /    X Picaments de mans    /
- Silenci    /    * Planta del peu

1)

Mans

Peus

Poliritme

-

---

X X X

*

2)

-

- -

-X X

* *

6)

MansX XX X XX

3)

- -* *

- -X X X X

4)

-

-X X X X

- -

5)

- --

X XX XX -

*

*

Mans

Peus

Poliritme

Mans

Peus

Poliritme

Mans

Peus

Poliritme

Mans

Peus

Poliritme

n QUADRE 1.
Exer ci cis de pi ca ments de mans.

SIGNES UTILITZATS

 º Silenci (amb moviment en l’aire)

O Taló  /  - Silenci (sense moviment)  /

X Peu complet  /  X Peu complet accentuat  /  * Mitja Planta  /

1)

Peus-X - -

2)

Peus-X X --

3)

Peus-X X X -

4)

PeusX X X XX X X Xº º º º

5)

Peus-X XX X

6)

PeusX X X XX X X

7)

PeusO O O O* *

PeusX X X Xº

8)

Peus

9)

X X XO -

n QUADRE 2.
Exer ci cis de pi ca ments de peus.



Per a la va li da ció del test s’ha es tu diat la

fia bi li tat i va li de sa de la pro va en el pre -

test, així com la seva con sistència in ter na

i la mul ti di rec cio na li tat. El test ha es tat

ano me nat “Test de Cuf co” (Test rít mic de

Cué llar per a la Dan sa Fla men ca en

compàs de 4/4).

Fia bi li tat

La fia bi li tat en tre els dos ob ser va dors que

han in ter vin gut en la in ves ti ga ció ha es tat

me su ra da mit jan çant el càlcul del coe fi cient 

de co rre la ció in tra clas se (CCI). Aquest

càlcul és con si de rat per la ma jo ria dels au -

tors com un dels mèto des més ade quats per 

es ti mar la ga ran tia dels tests mo tors (Co la -

ço i Pre to, 1976). Ve geu qua dre 4.

Tal com hem in di cat an te rior ment, aques -

tes ob ser va cions es van rea lit zar de for ma

in de pen dent i res pec tant cri te ris sem -

blants, que es van es ta blir an ti ci pa da -

ment en un mi nu ciós pe río de d’en tre na -

ment. En aquest en tre na ment d’ob ser va -

ció es van de fi nir i  de ter mi nar al màxim

els as pec tes a ob ser var, es van coor di nar

tots dos ob ser va dors i es va tre ba llar la

tècni ca i les pos si bi li tats d’ob ser va ció. El

cri te ri de fia bi li tat es ta blert va ser de .80

(Mar ti nez Arias, 1995; Suen i Ary, 1989). 

Els re sul tats ob tin guts en es tu diar el CCI

in di quen que la fia bi li tat de la pro va és

ade qua da en gai re bé tots els ca sos. Es pot 

des ta car, que els exer ci cis 1, 19 i 35 van

ser eli mi nats per te nir un CCI més baix de

l’a con se llat (80%) per a l’a de qua ció en tre

ob ser va dors. Mal grat tot, s’ha ob tin gut un 

coe fi cient de co rre la ció molt alt en dis set

dels exer ci cis ana lit zats. Aquests exer ci cis 

van co rres pon dre als nú me ros que in di -

quem a con ti nua ció: 8, 11, 12, 20, 24,

28, 32, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 52,

59 i 60; els cinc pri mers es re fe rei xen a

exer ci cis de pi ca ments de mans i els dot ze 

res tants a exer ci cis de pi ca ment de peus.

S’es ti ma que això s’ha de sen vo lu pat així

per què, són exer ci cis de fàcil qua li fi ca ció

en pre sen tar en la seva exe cu ció un alt

grau de di fi cul tat. En tots els al tres, els ín -

dexs ob tin guts re sul ten vàlids i, en con se -

qüèn cia, són con si de rats com a ac cep ta -

bles per a l’es tu di. Tam bé con vé des ta car

que tots aquests exer ci cis eren rea lit zats

amb mú si ca (en sin cro nia o re pe ti ció amb 

la pro fes so ra), i això in di ca un fac tor que

afe geix di fi cul tat a la tas ca.

Si es rea lit za una di fe ren cia ció d’e xer ci cis

amb aques tes ca rac te rís ti ques, es cons ta -

ten cinc amb mú si ca en sin cro nia amb la

pro fes so ra (un de pi ca ments de mans i

qua tre de pi ca ment de peus) i dot ze amb

mú si ca en re pe ti ció amb la pro fes so ra

(qua tre de pi ca ments de mans i vuit de pi -

ca ments de peus), i això in di ca (en vir tut

del pre cep te an te rior) que la mú si ca és un

fac tor que afe geix di fi cul tat a la tas ca.

Aquest as pec te ha re sul tat fàcil ment ob -

ser va ble, atès que a l’a lum nat li re sul ta va

més cos tós di fe ren ciar els com pas sos i ac -

cents que mar quen el mo vi ment mu si cal

que quan es mar ca va el rit me úni ca ment

mit jan çant per cus sió.

Se lec ció d’exercicis

Per se lec cio nar els exer ci cis que dis cri mi -

nen s’han uti lit zat di fe rents cri te ris, se -

gons que fos sin exer ci cis de pi ca ments de

mans o exer ci cis de pi ca ment de peus, car 

s’es ti ma que la im pli ca ció de seg ments

cor po rals del tren su pe rior o in fe rior és un

fac tor que fa ci li ta o di fi cul ta la rea lit za ció

de la tas ca. Així, van ser con si de rats els

exer ci cis de mans com de més fàcil exe cu -

ció i els de peus com de ma jor com ple xi -

tat. Amb això, es va per se guir mi llo rar la

con sistència in ter na de la pro va. Com a

punt de tall, es va es ta blir el 0, 1 i 2 com

a exer ci cis mal rea lit zats i el 3 i 4 com a

exer ci cis exe cu tats co rrec ta ment.
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n QUADRE 3.
Fit xa d’a va lua ció per a exer ci cis de rit me de pi -
ca ments de mans i de peus.

ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI

Ítem 1 .73 Ítem 16 .90 Ítem 31 .96 Ítem 46 .98

Ítem 2 .89 Ítem 17 .97 Ítem 32 1 Ítem 47 1 

Ítem 3 .93 Ítem 18 .98 Ítem 33 .97 Ítem 48 1 

Ítem 4 .87 Ítem 19 .69 Ítem 34 .91 Ítem 49 .94

Ítem 5 .97 Ítem 20 1 Ítem 35 .67 Ítem 50 .92

Ítem 6 .94 Ítem 21 .96 Ítem 36 1 Ítem 51 .95

Ítem 7 .80 Ítem 22 .97 Ítem 37 .99 Ítem 52 1 

Ítem 8 1 Ítem 23 .94 Ítem 38 .98 Ítem 53 .99

Ítem 9 .97 Ítem 24 1 Ítem 39 1 Ítem 54 .97

Ítem 10 .96 Ítem 25 .97 Ítem 40 1 Ítem 55 .82

Ítem 11 1 Ítem 26 .98 Ítem 41 .92 Ítem 56 .97

Ítem 12 1 Ítem 27 .97 Ítem 42 .91 Ítem 57 .96

Ítem 13 .99 Ítem 28 1 Ítem 43 1 Ítem 58 .95

Ítem 14 .97 Ítem 29 .98 Ítem 44 1 Ítem 59 1 

Ítem 15 .86 Ítem 30 .95 Ítem 45 .97 Ítem 60 1 

n QUADRE 4.
Fia bi li tat exer ci cis de rit me en pi ca ments de mans i de peus.



Al qua dre 5 s’in di ca, mit jan çant lle tra

“ne gre ta”, els exer ci cis que han es tat se -

lec cio nats. El per cen tat ge d’a lum nat que

ha rea lit zat aquests exer ci cis apa reix res -

sen yat a la co lum na ano me na da com a

per cen tat ge; en pri mer lloc hi ha el per -

cen tat ge d’a lum nat que ha rea lit zat ma la -

ment aquest exer ci ci i en se gon lloc el que

l’ha rea lit zat bé. Els punts 2 i 25 han es tat 

eli mi nats per con si de rar-se mas sa fàcils,

en la me su ra que eren rea lit zats co rrec ta -

ment per més del 73% de l’a lum nat. Els

ítems 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 23,

24, 28, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

46, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 59 i 60

han es tat eli mi nats per con si de rar-se

mas sa di fí cils, per tal com eren rea lit zats

de ma ne ra in sa tis fact òria per més del

60% de l’a lum nat.

Va li de sa del test

L’anà li si fac to rial és una tècni ca d’anà li si

mul ti va ria da que per met d’es ti mar els fac -

tors que in for men so bre un con junt de va -

ria bles. Amb ob jec te d’a na lit zar la va li de -

sa de la pro va es va rea lit zar una anà li si

fac to rial ex plo ratò ria mit jan çant com po -

nents prin ci pals (Mar tí nez Arias, 1995;

Mú ñiz, 1992). L’a gru pa ció va ser feta en

dos fac tors: exer ci cis de pi ca ments de

mans i exer ci cis de pi ca ment de peus. Al

qua dre 6 s’ex po sen les agru pa cions rea lit -

za des i les mo ti va cions de l’as so cia ció.

Com es pot ob ser var en aquest qua dre, els 

exer ci cis han que dat cla ra ment di fe ren -

ciats en dos fac tors:

n Pri mer fac tor: ítem 5, 6, 9, 13, 14, 17,

18, 21 i 22.

n Se gon fac tor: ítem 27, 29, 30, 31, 33

i 34.

Van ser eli mi nats tots els punts de di fe ren -

cia ció ina de qua da en tre els va lors dels

seus fac to rials (10, 26, 37, 45 i 50) i els

que no po dien cons ti tuir per ells ma tei xos

un fac tor o ajus tar-se a les ca rac te rís ti -

ques dels re fe rits (38, 49, 53, 54, 55

i 57).

Com a de no mi na dor comú dels nou punts

que com po nen el pri mer fac tor es pot de -

ter mi nar que es trac ta d’e xer ci cis de pi ca -

ments de mans rea lit zats sen se mú si ca,

en sin cro nia o re pe ti ció amb la pro fes so ra. 

Tots aquests exer ci cis te nen la ca rac te rís -

ti ca que són rea lit zats amb les ex tre mi tats 

su pe riors (més hàbils que les in fe riors per

a aques ta mena de tas ques) i que en ells

la coor di na ció dinà mi ca ge ne ral, l’e qui li -

bri i la po si ció in ter ve nen en me nor me su -

ra que en els del se gon fac tor.

Els com po nents del se gon fac tor es ca rac -

te rit zen per ser exer ci cis de tren in fe rior

(pi ca ments de peu). Aquest se gon fac tor

és com post de sis exer ci cis for mats per

va riants del pri mer d’a quests (27). Tots

ells te nen la pe cu lia ri tat que es com po nen 

de mo vi ments com plets del peu, no exi -

gei xen di fe ren cia ció ni gai re con trol seg -

men ta ri. Es ba sen fo na men tal ment en

can vis de pes del cen tre de gra ve tat res -

pec te de la base de sus ten ta ció per pos si -

bi li tar el pi ca ment de peus, i doncs, en

aquests hi juga un pa per im por tant l’e qui -

li bri i l’po si ció.

Anàli si

de la con sistència in ter na del test

Per me su rar la con sistència in ter na del

test s’ha uti lit zat el coe fi cient alfa de

Cron bach. Amb el càlcul d’a quest coe fi -

cient es per se gueix es ti mar el grau en

què co-va rien els punts que cons ti tuei -

xen el test i com pro var-ne, per tant, la

fia bi li tat (Mar ti nez Arias, 1995; Mú ñiz,

1992).

Per a rea lit zar-lo s’han es co llit les pro ves

del pri mer ob ser va dor, per ser el que més

de di ca ció i ex pe rièn cia ha con ce dit a

aques ta dis ci pli na, en ca ra que s’han

co-ob tin gut bo nes pun tua cions en els

càlculs dels coe fi cients de co rre la ció in -

tra clas se. Tot se guit, es mos tren els re sul -

tats per a cada fac tor:

n Pri mer fac tor: a de Cron bach = .88.

Aquest és sig ni fi ca tiu per què 8,33 no

es tro ba en l’in ter val. Per tant, p < .005 

i es tro ba comprès en tre .88 < a < .88.

n Se gon fac tor: .85; és sig ni fi ca tiu per què 

6,67 no es tro ba en l’interval i està

comprès en tre .83 < a < .87.

Anàli si de la va li de sa in ter na

Amb l’ob jec te de com pro var la va li de sa

in ter na de la pro va de rit me s’ha rea lit zat

una do ble pun tua ció pa ral·lela a l’ex po sa -

da an te rior ment. Així, s’ha va lo rat amb les 

pun tua cions: molt ma la ment, ma la ment,

re gu lar, bé i molt bé, l’ac tua ció ge ne ral de

l’a lum nat en ca das cu na d’a ques tes va ria -

bles i s’ha rea lit zat un es tu di de co rre la ció

per tal de com pro var-ne l’a fi ni tat. Així

doncs, s’ha con tro lat la va ria ble rit me de

dues ma ne res di fe rents. Una que pun tua

les rea lit za cions co rrec tes i in co rrec tes

Si/No (en com pas sos de 4/4 i on es po dia
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ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS %

Ítem 1 5/95 Ítem 16 100/0 Ítem 31 93,7/6,3 Ítem 46 96,9/3,1

Ítem 2 24,5/75,5 Ítem 17 82,4/17,6 Ítem 32 99,4/0,6 Ítem 47 100/0

Ítem 3 88,6/11,4 Ítem 18 91,2/8,8 Ítem 33 83/17 Ítem 48 100/0

Ítem 4 98,1/1,9 Ítem 19 100/0 Ítem 34 94,3/5,7 Ítem 49 91,2/8,8

Ítem 5 57,9/42,1 Ítem 20 100/0 Ítem 35 100/0 Ítem 50 94,4/5,6

Ítem 6 85,5/14,5 Ítem 21 53,5/46,5 Ítem 36 100/0 Ítem 51 98,8/1,2

Ítem 7 100/0 Ítem 22 72,3/27,7 Ítem 37 89,3/10,7 Ítem 52 100/0

Ítem 8 100/0 Ítem 23 97,4/2,6 Ítem 38 94,3/5,7 Ítem 53 59,1/40,9

Ítem 9 63,5/36,5 Ítem 24 100/0 Ítem 39 100/0 Ítem 54 78,6/21,4

Ítem 10 80,5/19,5 Ítem 25 26,4/73,6 Ítem 40 100/0 Ítem 55 93,7/6,3

Ítem 11 100/0 Ítem 26 54,1/45,9 Ítem 41 98,1/1,9 Ítem 56 96,9/3,1

Ítem 12 100/0 Ítem 27 91,2/8,8 Ítem 42 98,7/1,3 Ítem 57 98,7/1,3

Ítem 13 60,4/39,6 Ítem 28 96,9/3,1 Ítem 43 99,4/0,6 Ítem 58 98,7/1,3

Ítem 14 75,5/24,5 Ítem 29 59,1/40,9 Ítem 44 100/0 Ítem 59 100/0

Ítem 15 99,4/0,6 Ítem 30 79,9/20,1 Ítem 45 95/5 Ítem 60 100/0

n QUADRE 5.
Per cen tat ges d’èxit en exer ci cis de rit me per a pi ca ments de mans i de peus.



ob te nir un mí nim de 0 punts i un màxim

de 4) i un pro cés glo bal per in di vi du, es -

pe ci fi cat an te rior ment.

L’es tu di de les co rre la cions bi va ria des

ha es tat cal cu lat par tint dels apre nen tat -

ges re la tius que han es tat ob tin guts mit -

jan çant la fór mu la d’a pre nen tat ges re la -

tius. Els re sul tats ob tin guts en to tes les

co rre la cions rea lit za des han es tat al ta -

ment sig ni fi ca tius per a p < .001, per la

qual cosa es pot de duir que exis teix una

co rre la ció di rec ta en tre els fac to rials de

pi ca ments de mans, pi ca ments de peus i 

glo bals i la pun tua ció ge ne ral tro ba da

per com pro var la fia bi li tat de la pro va.

Així ma teix, els re sul tats dels fac to rials

de la va ria ble rit me en tre si acon se guei -

xen va lors al ta ment sig ni fi ca tius, i en

con se qüèn cia es re sol que re sul ten cor -

relacionables i es cons ta ta la va li de sa de 

la pro va.

Conclusions

En tot àmbit edu ca tiu, i més es pe cí fi ca -

ment en Dan sa, es fa im pres cin di ble la

crea ció d’un cri te ri ob jec tiu que per me ti

l’a de qua da iden ti fi ca ció i abor dat ge de

pro ble mes d’a va lua ció. Aquest as pec te

re sul ta de trans cen den tal im portància

en la me su ra que en mol tes oca sions la

qua li fi ca ció i la con cep tua lit za ció de l’a -

lum nat depèn de l’a va lua ció rea lit za da

pel pro fes so rat (Cué llar, 1999b). En

aquest sen tit, l’e lec ció d’a quest ins tru -

ment es tor na de trans cen den tal im -

portància per a l’a de qua da ava lua ció de

l’a lum nat en rea lit zar con duc tes rít mi -

ques en l’àmbit es pe cí fic de l’en sen ya -

ment de la Dan sa.

Mit jan çant aquest es tu di, es pot com pro -

var que és pos si ble ava luar d’u na for ma

ob jec ti va la ca pa ci tat rít mi ca en Dan sa.

La crea ció d’u na pro va per ava luar la ca -

pa ci tat es men ta da pre tén de con ver tir-se

en un ins tru ment que in di qui la rea li tat, li -

mi ta cions i pos si bi li tats de l’a lum nat a

l’au la, així com el ni vell d’a pre nen tat ge

acon se guit pels alum nes. Aquest as pec te

es tor na de trans cen den tal im portància

per al do cent, per tal com la pos si bi li tat de 

me su rar aques ta va ria ble con tri bueix a

afa vo rir la seva cons cien cia ció so bre la

ne ces si tat de tre ba llar-la, ob ser var les

pro gres sions de l’a lum nat i ava luar-ne

l’acció.

La va li da ció del test cons truït va re sul tar

sa tis fact òria, i va pos si bi li tar me su rar la

ca pa ci tat rít mi ca de l’a lum nat da vant dos

mo dels d’ex pres sió rít mi ca (sin cro nit za ció 

i re pro duc ció). Els re sul tats ob tin guts van

per me tre d’ob te nir con clu sions so bre els

ni vells d’e xe cu ció mo to ra de l’a lum nat da -

vant d’a ques ta va ria ble. Per això, po dem

con clou re que l’e la bo ra ció d’a quest ins -

tru ment no so la ment ens ha pos si bi li tat

me su rar la ca pa ci tat rít mi ca en Dan sa,

sinó que apor ta da des sig ni fi ca ti ves so bre

les es truc tu res i els ele ments que ofe rei -

xen ma jor o me nor di fi cul tat per al seu

 ensenyament-aprenentatge. Aques tes da -

des són:

a) El nom bre d’e le ments per es truc tu res

aug men ta la di fi cul tat en la rea lit za ció

de l’e xer ci ci.

b) Els exer ci cis de pi ca ments de mans

sem blen te nir menys di fi cul tat que els

exer ci cis de pi ca ment de peus. Aquest

as pec te re sul ta lògic en la me su ra

que, els pri mers, són exe cu tats amb el

tren su pe rior, cosa que fa ci li ta el mo vi -

ment per te nir més con trol cor po ral.

Això es pot apre ciar en el fet que han

es tat se lec cio nats més exer ci cis de pi -

ca ments de mans que no pas de pi ca -

ments de peus, mal grat que els se gons 

su pe ra ven en nom bre els pri mers en la 

pro pos ta ini cial del test.

c) Els mo dels de sin cro nit za ció i re pro -

duc ció no sem blen afec tar la di fi cul tat 

de rea lit za ció dels exer ci cis de pi ca -

ments de mans, en la me su ra que gai -

re bé tots els se lec cio nats per a aquest

pri mer mo del van ser igual ment exe -

cu tats al se gon mo del (Ve geu qua -

dre 2). Això pot ser de gut a l’a jus tat

grau de di fi cul tat dels exer ci cis que en

pos si bi li ta va una fàcil me mo rit za ció i

pos te rior re pro duc ció.

d) Els exer ci cis de pi ca ments de mans es

pres ten més a la rea lit za ció de po li rit -

mes que no pas els de pi ca ments de

peus. Això sem bla ser de gut al fet  que

els exer ci cis rea lit zats amb el tren in fe -

rior su po sen més di fi cul tat en im pli car

can vis de pes i equi li bris, així com un

ma jor con trol seg men ta ri. Això pot

apre ciar-se tam bé al qua dre 6, en el

qual aquests exer ci cis es veuen cla ra -

ment di fe ren ciats en dos fac tors.

e) El nom bre i com bi na ció de seg ments

cor po rals im pli cats en el mo vi ment

sem bla acréi xer-ne la di fi cul tat. Així,

van ha ver de ser eli mi nats els exer ci -

cis de pi ca ment  exe cu tats amb les

pun tes dels peus i mit ja plan ta, i úni -

ca ment van que dar els exer ci cis de

pi ca ment rea lit zats amb les plan tes i

ta lons dels peus. Això sem bla ser de -

gut al fet que aquests exer ci cis

 necessiten més con trol cor po ral i

equi li bri.

Els be ne fi cis de la uti lit za ció d’a quests

ins tru ments d’a va lua ció són re co ne guts

per la ne ces si tat de crea ció d’u na eina de

me su ra que pos si bi li ti la va li da ció dels

exer ci cis rea lit zats pels ba lla rins i per

apor tar més ho mo ge neï tat, con sistència

en les pun tua cions i dis cri mi na ció en els

ni vells de des tre sa (Cué llar, 2000). El

pro cés de cons truc ció i va li da ció d’a ques -

tes pro ves re sul ta com plex i la bo riós, però 

apor ta un ins tru ment fo na men tal per a

 l’avaluació ob jec ti va d’as pec tes tan es -

cas sa ment de sen vo lu pats i tre ba llats en

Edu ca ció Fí si ca i, més con cre ta ment, en

el te rreny es pe cí fic de la Dan sa.
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ÍTEMS FACTOR 1 FACTOR 2

Ítem 5 .47583 .23771

Ítem 6 .63533 .03125

Ítem 9 .65369 .20310

Ítem 13 .75051 .27828

Ítem 14 .80242 .18833

Ítem 17 .73909 .23839

Ítem 18 .77396 .02002

Ítem 21 .68086 .20049

Ítem 22 .79062 .07824

Ítem 27 .17109 .61457

Ítem 29 .07351 .82890

Ítem 30 .15896 .84050

Ítem 31 .24080 .63371

Ítem 33 .09249 .83292

Ítem 34 .18903 .68020

n QUADRE 6.
Va li de sa del test de rit me per a exer ci cis de pi -
ca ments de mans i de peus.
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