
El conte motor i el Ioga
a l’ensenyament primari.
Possibilitat d’una experiència
interdisciplinària des de l’Educació Física

§ ENRI QUE BRA VO SAINZ
Pro fe ssor d’Edu ca ció Fí si ca

§ VE RÓ NI CA PA GA ZAUR TUN DUA VI TO RES
Mes tra d’Edu ca ció Pri mària.
Mo ni to ra de Ioga

Resum
Incor po rar el ioga al mo vi ment su po sa

acom pan yar-lo de la res pi ra ció, la re la xa -

ció i la con cen tra ció. Aques ta pràcti ca do -

tarà de més qua li tat cada des co bri ment

cor po ral que els alum nes rea lit zin, per què 

l’interioritzaran d’una ma ne ra har mo nio sa 

i con cor de a les se ves pos si bi li tats. 

Du rant l’Educació Primà ria tots aquests

ele ments po den tre ba llar-se a l’àrea

d’Educació Fí si ca apro fi tant el re curs me -

to dolò gic dels con tes mo tors. 

En aquest ar ti cle ex po sem al gu nes pau tes 

d’actuació de l’especialista d’Educació Fí -

si ca a l’hora d’estructurar i de sen vo lu par

la seva tas ca; però, a més a més, do nem

su port a la pos si bi li tat d’una ex pe rièn cia

in ter dis ci plinà ria al vol tant del po der for -

ma tiu dels con tes i orien tem el grup de

mes tres en els pas sos a se guir en una in -

ter ven ció con jun ta.

Introducció
al ioga

La pa rau la sànscri ta “ioga”, pro vé eti -

molò gi ca ment de “yug” o jou, ter me que

de sig na l’estat en el qual l’home està unit i 

es fa un amb la Di vi ni tat. Idèntic sig ni fi cat 

tro bem a la pa rau la “re li gió”, o tor na da de

l’home a l’estat ori gi nal de lli gam amb la

seva na tu ra le sa su pe rior o di vi na.

Con si de ra da per molts com una cièn cia,

la pràcti ca del ioga es di vi deix en di ver ses

bran ques, de les quals les prin ci pals i mi -

llor co ne gu des són:

n Gnya na ioga o sendera de la re cer ca in -

tel·lec tual i el dis cer ni ment.

n Bhak ti ioga o sendera de l’amor i la de -

vo ció. 

n Raja ioga o sendera de la con ques ta de

la na tu ra le sa in te rior. 

n Kar ma ioga o sendera del tre ball i l’ac -

ció de sin te res sats. 

A més a més d’aquests qua tre, exis tei xen

molts al tres ti pus de ioga “se cun da ris”,

en tre els quals po dem tro bar el Hat ha

ioga o sendera de la cura, el be nes tar, la

sa lut i el vi gor del cos fí sic. Aquest ioga és

el més estès a l’Occident.

To tes aques tes dis ci pli nes asc èti ques in -

ten ten, com a fi na li tat úl ti ma, la co mu nió

amb allò que és diví mit jan çant la per fec -

ció es pi ri tual i una pràcti ca alli be ra do ra.

Se gons in di ca l’Enciclopèdia Què cal

Sa ber en el Nos tre Temps (1997), el

ioga va néi xer gràcies als ris his, sa vis

hin dús, que es van es ta blir a l’Himàlaia

aban do nant la vida quo ti dia na, per tro -

bar el sig ni fi cat de la vida hu ma na. A la

fi del se gle XIX, el ioga apa reix al con ti -

nent eu ro peu a tra vés de sol dats an gle -

sos que ha vien vis cut a l’Índia i ha vien

as si mi lat les tècni ques del ioga. És al se -

gle XX, anys sei xan ta, quan el ioga s’ex -

pandeix de ma ne ra evi dent pel món oc -

ci den tal. Tan ma teix, anirà per dent amb

el temps la càrre ga es pi ri tual per a la

qual va ser con ce but, tot adop tant un

em bol call psi co cor po ral, adap ta ble a

tota mena de per so nes. Enca ra que les

tècni ques que co nei xem ac tual ment
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Abstract

We can in cor po ra te yoga into our mo ve ments by

prac ti sing breat hing, re la xa tion and

con cen tra tion. This will give bet ter qua lity to

each physi cal dis co very made by the stu dents,

as they will take it in by a har mo nious way that

is wit hin their ca pa bi li ties. 

Du ring pri mary edu ca tion all of the se ele ments

can be de ve lo ped in the area of physi cal

edu ca tion, ma king use of the met hod ca lled

mo tor sto ries.

In this ar ti cle we will ex plain a few steps of the

prac ti ce of the spe cia list in physi cal edu ca tion

in or der to struc tu re and de ve lop his tasks but

ad di tio nally, we will sug gest the pos si bi lity of an

in ter dis ci pli nary ex pe rien ce in re la tion to the

for ma ti ve po wer of the sto ries and we will brain

the tea cher group how to work to get her, step by

step.

Key words

Yoga, Motor stories,

Interdisciplinary

Ioga, Con te mo tor,
Re la ció in ter dis ci plinà ria, Au to co nei xe ment

n Pa ra ules cla u

“Els nens vé nen al món amb un for mi da ble po ten cial de qua li tats, tant fí si ques com psí qui ques. Ens in cum beix a no -

sal tres, pa res, edu ca dors, pro fes sors, aju dar-los a treu re pro fit de to tes aques tes fa cul tats que re cla men ser de sen vo -

lu pa des.” (Mace, 1995, p.7)



s’adiuen molt poc amb la ves sant que

uns sa vis mís tics van ori gi nar fa cents

d’anys a l’Índia, po dem su po sar que el

ioga re sul ta una pràcti ca idò nia per con -

ti nuar es tant vi gent du rant molt de

temps, si con si de rem els seus im por -

tants be ne fi cis per a la sa lut i la seva ac -

ces si bi li tat per a qual se vol edat, sexe,

con di ció i but xa ca. 

Des prés d’aquest breu re co rre gut hist òric, 

po dem as sen ya lar dues co ses: en pri mer

lloc, com a edu ca dors del mo vi ment que

som, el ioga fí sic és el que ens in te res sa; i, 

en se gon lloc, aï lla rem l’objectiu es pi ri tual 

de les tècni ques del ioga i apro fi ta rem els

seus con tin guts pràctics per a una mi llor

con di ció fí si ca i men tal. Si te nim cla res to -

tes dues pre mis ses, es tem en dis po si ció

d’abordar la sug ge ri do ra re la ció en tre el

ioga i l’educació fí si ca a l’escola. Creiem

que la in ser ció d’alguns mit jans del ioga

en les ses sions d’Educació Fí si ca acon se -

gui ran d’enriquir l’ensenyament d’aquesta 

àrea i con tri bui ran a l’avenç in te gral de la

fór mu la bio-psico-socio-moral que cada

nen co men ça a és ser i que s’anirà de sen -

vo lu pant ine xo ra ble ment amb el pas dels

anys.

L’aportació del ioga 

A les I Jor na des Te rri to rials d’Educació Fí -

si ca Ma drid Sud (2001), s’especifica que

el ioga es co lar ha de co men çar a tre ba -

llar-se pro gres si va ment a par tir dels sis o

set anys, i es re co ma na no fer-ho abans si

te nim en comp te l’etapa evo lu ti va dels

alum nes. 

L’interès del ioga a l’Educació Primà ria és

afa vo rir el des co bri ment, l’expressió i el

de sen vo lu pa ment de les po ten cia li tats la -

tents del nen, a fi que s’autoconegui, es

va lo ri i es re la cio ni sa tis fact òria ment amb

els al tres. 

La pràcti ca del ioga pels es co lars cons ti -

tueix una ex pe rièn cia fí si ca, men tal i so -

cial molt en ri qui do ra en la con tí nua evo lu -

ció dels alum nes.

En el pla fí sic, con tri bueix al co nei xe ment

i la pre sa de cons cièn cia del pro pi cos i el

dels al tres. Cada alum ne ex plo ra el cos

har mo nio sa ment, res pec tant-lo i ac cep -

tant les se ves ca pa ci tats i tam bé les se ves

li mi ta cions. Sen se for çar-se, sen se fer-se

mal. Alho ra, aug men ta la fle xi bi li tat,

l’agilitat i la re sistència. 

En el pla men tal, el ioga dóna su port al

de sen vo lu pa ment de l’atenció, la con -

cen tra ció i la me mo rit za ció. Els prac ti -

cants ob ser ven que la ment ne ces si ta

es tar con cen tra da en el mo vi ment, men -

tre que la dis per sió men tal i la man ca

d’atenció obs ta cu lit zen una ade qua da

exer ci ta ció.

La res pi ra ció (que acom pan ya coor di na -

da ment el mo vi ment), la re la xa ció (el

repòs cor po ral cons cient) i la con cen tra ció 

(man te nir l’atenció men tal du rant

l’exercici), són els tres pi lars fi si co men tals 

cap als quals s’adreça el tre ball pràctic en

ioga i als quals l’educador ha de pres tar

una aten ció es pe cial. (Foto 1) 

En el pla so cial, fer ioga be ne fi cia la co -

mu ni ca ció, el fun cio na ment en equip i

l’in tercanvi d’experiències. L’ambient,

les pos tu res, la re fle xió, les crí ti ques

cons truc ti ves, es col tar els al tres, l’ob -

servació dels com panys... su po sen mo -

ments d’interrelació po si ti va per als

alum nes. Apre nen a es tar da vant el grup 

i a mou re’s sen se pors ni ri gi de sa. Aug -

men ta la con fian ça en les se ves pos si bi -

li tats. Al fi nal, tots es tro ben còmo des

pel fet de par ti ci par en aques ta mena de

ses sions. (Foto 2)

Per tant, l’experimentació del ioga s’a -

fermarà com un im por tant pro jec te

d’expansió a tra vés del qual hom aju darà

el nen a créi xer, ma du rar i as so lir una ele -

va da au to no mia amb què de sem pa lle -

gar-se. 

L’aportació dels contes

Els alum nes són ex traor dinà ria ment sen -

si bles als con tes. El con te mo tor es con -

ver tirà en el mi llor aliat per por tar a ter me

la pràcti ca del ioga en edat es co lar. Se -

gons Vi cia na i d’altres (1997, p. 319) “el

con te mo tor és un re curs didà ctic que

apro fi ta les vir tuts pe dagò gi ques del con te 

per al de sen vo lu pa ment de les ha bi li tats

mo trius dels nens. En ell es con ju mi nen

les ex cel·lències del con te amb les de

l’activitat fí si ca”, i des ta ca com a prin ci -

pals ob jec tius del con te mo tor, els se -

güents:

1. De sen vo lu par els con tin guts con cep -

tuals, pro ce di men tals i ac ti tu di nals de 

l’àrea d’Educació Fí si ca en ca das cun

dels seus grans blocs. 

2. Per me tre que el nen es de vin gui el pro -

ta go nis ta i el di rec tor del con te, tot

afa vo rint el de sen vo lu pa ment del seu

com por ta ment cog ni tiu, afec tiu, so -

cial i mo tor. 

3. Con èi xer el pro pi cos i les se ves pos si -

bi li tats de mo vi ment. 

4. Mo ti var la di men sió crea ti va dels

alum nes, ani mant-los a in ter pre tar

amb el seu cos allò que s’està ver ba lit -

zant al con te, i po ten ciar l’actuació de

la seva ima gi na ció i ca pa ci tat cog ni ti -

va.

5. Acon se guir la re la ció in ter dis ci plinà ria

de l’Educació Fí si ca amb al tres àrees

del cu rrí cu lum (Edu ca ció Fí si ca, Artís -

ti ca, Llen gua Cas te lla na i Li te ra tu -

ra, Co nei xe ment del Medi i Llen gua
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Estran ge ra, en la nos tra pro pos ta),

sen se per dre de vis ta la di rec ció prio -

rità ria cap al trac ta ment co rrec te dels

con tin guts de l’àrea d’E duca ció Fí si ca.

Bet tel heim (1999) as se gu ra que una his -

tòria man té ve ri ta ble ment l’atenció del

nen si el di ver teix i ex ci ta la seva cu rio si -

tat. Però, per en ri quir la seva vida, ha

d’es timular-ne la ima gi na ció, aju dar-lo a

de sen vo lu par  l’intel·lec te i a cla ri fi car les

se ves emo cions; ha d’estar d’acord amb

les se ves an sie tats i as pi ra cions; fer-li re -

con èi xer ple na ment les pròpies di fi cul tats, 

al ma teix temps que li sug ge reix so lu cions 

als pro ble mes que l’inquieten. Re su mint,

ha d’estar re la cio na da amb tots els as pec -

tes de la seva per so na li tat al ho ra. Cada

con te des per tarà en els alum nes uns sen -

ti ments par ti cu lars, la cu rio si tat, re fle -

xions i la pos si bi li tat d’una tra duc ció a tra -

vés del mo vi ment. En l’àrea de l’Educació

Fí si ca, quan el nen in ter pre ta el con te

amb el seu cos, està vi vint una ex pe rièn -

cia par ti cu lar en la qual con cen tra to tes

les fa cul tats en l’atenció al mo vi ment. A

més a més, ha com par tit aquest mo ment

pri vi le giat amb els al tres com panys. Si hi

 afegim la col·la bo ra ció d’altres edu ca dors

en les res pec ti ves matè ries d’apre nen -

tatge, es ta rem pro vo cant un apre nen tat ge 

in te gral i sig ni fi ca tiu. Apro fun dim-hi.

Estructura del treball
amb els contes.
Una proposta
interdisciplinària

El tre ball amb els nens es de sen vo lu pa en 

qua tre temps, que no sal tres trac tem com 

una for ma ti va ex pe rièn cia in ter dis ci -

plinà ria.*

1. Elec ció i trans for ma ció del con te: Els

mèto des d’elecció del con te se ran di ver -

sos. Unes ve ga des se ran els mes tres els

qui se lec cio nin les hist òries apro pia des a

l’estadi de de sen vo lu pa ment i a les si tua -

cions psi colò gi ques amb què s’en fronten

els nens en una de ter mi na da edat. Pa -

ral·le la ment, els con tes o fau les po den ser 

ori gi na ris de di fe rents cul tu res, i do nar

l’oportunitat d’aportar-los a l’a lum nat, de

for ma es pe cial a l’es tranger. Com sug ge -

reix Con de (1998), els con tes tam bé sor -

gei xen de si tua cions quo ti dia nes que cri -

din l’atenció dels nens, o po den res pon dre 

a cen tres d’interès de les di fe rents matè -

ries cu rri cu lars. En al tres oca sions, els

alum nes es ta ran en can tats d’inventar i

do nar vida al con te que des prés uti lit za ran 

en al tres matè ries. Ro da ri (1995) pro por -

cio na es tratè gies efec ti ves per a la crea ció

d’històries per part del grup, com ara

l’“ama ni da de con tes” (ba rre jar per so nat -

ges, si tua cions, aven tu res... de di fe rents

re lats per idear-ne un de nou), el “con te

col·lec tiu” (cada nen ela bo ra una part de

la hist òria ajus tant-se a allò que ha creat

un al tre nen), els “con tes al re vés” (re lats

tra di cio nals, que mo di fi quen els per so nat -

ges, els pai sat ges, etc.) o el “bi no mi

fantàstic” (ela bo ra ció d’un con te a par tir

de dues pa rau les tria des a l’atzar). 

No més de for ma orien ta ti va i sa bent la

quan ti tat de pos si bi li tats que po den sor -

gir, en sug ge rim al gu nes. En l’àrea de Co -

nei xe ment del Medi, si tuem el con te en

una èpo ca i cul tu ra de ter mi na des i n’es -

tudiem les ca rac te rís ti ques. En l’àrea de

Llen gua Cas te lla na s’expressa en con te

en un llen guat ge sen zill i ac ces si ble per a

tots els alum nes. Cada nen el co pia en el

seu “Dia ri de con tes”. Pos te rior ment, te -

nim opor tu ni tat de tre ba llar amb la his -

tòria de for mes di ver ses (re ci tar-la, ex -

pres sar-la en di fe rents for mes li terà ries:

poe mes, fau les, ro man ços...) que res pec -

tin el ni vell dels alum nes. 

A Edu ca ció Artís ti ca se’ns obre un ex tens

camp d’actuació. Di bui xos (com els que

pre sen tem per a la ses sió d’Educació Fí si -

ca), còmic, plas ti li na, ni nots, ti te lles, dra -

ma tit za cions (per so nat ges, de co rats, ves -

tua ri), balls, mú si ques, can çons, ins tru -

ments...

El ma teix con te pot ser tre ba llat i tra duït a

al tres llen gües en l’àrea de Llen gua

Estran ge ra.

2. Pràcti ca mo triu del con te: Es por tarà a

ter me a l’àrea d’Edu ca ció Fí si ca i ens hi

cen tra rem en un apar tat pos te rior. 

3. Co men ta ris que sus ci ti el re lat: És el

mo ment de re fle xio nar so bre l’ense -

nyament que acom pan ya el con te. El

mes tre dia lo garà amb els alum nes so bre

el mis sat ge. No li ex pli ca rem al nen el sig -

ni fi cat del con te. Aques ta com pren sió

vindrà de ri va da pels alum nes d’una ma -

ne ra for tuï ta. Hom es ta blirà re la cions amb 

si tua cions reals de la vida quo ti dia na.

Pos te rior ment, el tre ball d’aprenen tatge

del nen con sis tirà a adap tar i pren dre les

mi llors de ci sions pel que fa a la seva pro -

gres sió par ti cu lar. És el mo ment d’educar

te mes trans ver sals. Edu ca ció en va lors. 

4. Expo si ció de do cu ments d’interès:

Veu re les crea cions dels di fe rents ni vells: 

ví deos, fo to gra fies, dia po si ti ves, mu rals,

etc., que s’hagin rea lit zat al vol tant del

con te. Tam bé s’escriuen als “Dia ris de

con tes” les im pres sions, anè cdo tes o re -

fle xions que cada alum ne ha experi -

mentat.

Artea ga i d’altres (1999, p. 38) ens

diuen que una pro pos ta d’aquest ca li bre

ha de ser con fron ta da al claus tre de mes -

tres, els quals es ta bli ran els com pro mi -

sos tem po rals per a cada una de les àrees 

i els re flec ti ran en les se ves pro gra ma -

cions d’aula. Cal una uni fi ca ció to tal pel

que fa a l’establiment de pau tes d’actu -

ació con jun tes i el fun cio na ment en

equip. Alho ra, aques ta ac ti vi tat per metrà 

una re la ció més pro pe ra i coo pe ra ti va en -

tre edu ca dors i alum nes “tot con ver tint el 

pro cés edu ca tiu en un pro jec te com par tit

on es de sen vo lu pa la ca pa ci tat cog ni ti va, 

ex pres si va, mo triu i fí si ca, de for ma con -

jun ta.”

Desenvolupament
de la sessió d’educació física

Ri tual del co men ça ment

de la ses sió 

El ri tual ini cia i tan ca cada ses sió de ioga.

És un mo ment que els nens va lo ren enor -

me ment. La im plan ta ció del ri tual té

l’objectiu de dei xar apar ca des les si tua -

cions in di vi duals de cada alum ne i

d’unir-se en un mo ment “dis tint i es pe -

cial”. Els nens es tan pre pa rats per fer

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (35-40)

educació física

37

* Pro po sem aquests sug ge ri ments de ma ne ra orien ta ti va, sa bent l’enorme quan ti tat de pos si bi li tats edu ca ti ves que po den sor gir des de les di fe rents matè ries. El pro cés ha d’ésser

sem pre viu i obert, en un con ti nu en ri qui ment.



ioga. Vaca (1996, p. 31) ano me na

aques ta fase com a “mo ment de tro ba da”

i el des criu ar gu men tant que “les ses sions

d’educació fí si ca su po sen un can vi de mi -

cro sis te ma es co lar i el mo ment de tro ba da 

ac tua com una mena d’avantsala que

l’alumnat i el pro fes so rat uti lit zen per si -

tuar-se i pre dis po sar-se a la nova i ori gi nal 

si tua ció edu ca ti va.” 

El grup es col·loca en cer cle, aga fats de

les mans i amb els ulls tan cats. El si len ci

és ab so lut. Un alum ne rea lit za una res pi -

ra ció len ta, suau i pro fun da, quan aca ba

es treny la mà del seu com pany de

l’esquerra, el qual res pi ra de la ma tei xa

for ma. Con ti nuem suc ces si va ment fins

que tots els nens han aca bat.

Lec tu ra, es col ta i pràcti ca

mo triu de la pri me ra part

del con te

Els mo vi ments ani ran acom pan yats, en la

me su ra que si gui pos si ble i adap tant-nos

a l’edat dels nens, de la res pi ra ció suau,

len ta i pro fun da (com bi na ció d’inspiració

du rant l’obertura cor po ral i es pi ra ció du -

rant el tan ca ment cor po ral), de la re la xa -

ció du rant la pos tu ra (adop tar-la i man te -

nir-la de for ma agra da ble, sen se for çar-la, 

sen se fer-se mal) i de la con cen tra ció en

les zo nes del cos en mo vi ment, en la re la -

xa ció i en la res pi ra ció. 

1. Bus quem, tots ple gats, tres ac ti tuds

di fe rents de la gata du rant el con te? 

n Es pas se ja i es fre ga con tra les ca mes 

del savi (6 ve ga des) (Di bui xos 1-2)

n S’estira so bre les po tes de da rre re

per bus car el men jar (6 ve ga des)

(Di bui xos 3-4) 

n Fuig, s’amaga i està a l’aguait (6 ve -

ga des) (Di bui xos 5-6)

2. Po dem en ca de nar els tres grups de pos -

tu res? (Di bui xos 1-2-6-5-8-3-4-7)

3. Cada nen in ves ti ga nous en ca de na -

ments 

4. Bus quem d’altres ac ti tuds de la gata? 

n La gata s’estira i toca el te rra amb la 

bar be ta. (Di buix 9)

n La gata fa un po sat al tiu. (Di buix 10)

n La gata es vol atra par la cua (al ter -

na ti va ment tres ve ga des a cada

cos tat). (Di bui xos 11-12)

n La gata s’ajeu d’esquena (6 ve ga -

des). (Di bui xos 13-14)

n S’estira so bre el ven tre (6 ve ga des).

(Di bui xos 15-16) 

n Es car go la i s’estira. (Di bui xos 13-

17)

5. Inten tem tor nar a en ca de nar to tes les

pos tu res an te riors? (Di bui xos 7-4-3-

1-2-6-11-12-9-15-16-13-17-13-

14-13-2-4-7)

Lec tu ra, es col ta i pràcti ca

mo triu de la se go na part

del con te

El grup s’asseu aleatò ria ment, es re fle xio -

na i es co men ten els di fe rents sen ti ments

que es po den tro bar en el con te: ale gria,

tris tor, por, re buig, pena, amor, com pren -

sió, amis tat... (Di buix 18) 

Els di ver sos sen ti ments sor gits són iden ti -

fi cats en veu alta i ex pres sats cor po ral -

ment i lliu re ment per cada alum ne. 

Per aca bar la ses sió, els nens es col·lo -

quen en pa re lles per fer el “ronc de la

gata”. Si hom l’acaricia, tot el cos li vi bra.

Un alum ne col·loca les mans so bre les di -

fe rents parts del cos del seu com pany per

sen tir-ne les vi bra cions. L’altre emet un so 

suau amb els ulls tan cats. Inver tir els pa -

pers. (Di buix 19)
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CONTE:

“La gata i el savi” (Muzi, 1996)

Pri me ra par t

El savi de Bec chmez zi ne era un home rec te i pia dós, a qui enut ja va la in jus tí cia. Mol ta gent

ve nia a con sul tar-lo quan es pro du ïa un de sa cord en tre veïns o pa rents. El savi ofe ria els mi -

llors con sells i feia el pa per de mit jan cer.

Te nia una gata que apre cia va molt. Cada dia, des prés de la mig dia da, ella mio la va cri dant el

seu amo. Aquest l’acariciava i la por ta va al jar dí on pas se ja ven junts fins a la pos ta del sol. 

La gata vi si ta va so vint la cui na, on era ben re bu da. El cui ner mai no ama ga va ni la carn ni el

peix, per què ella no ro ba va res i s’acontentava amb el que li do na ven.

Una nit, des prés del seu pas seig quo ti dià, la gata va treu re fur ti va ment un tros de carn d’una

cas so la. El cui ner la va sor pren dre a l’acte i la va cas ti gar es ti rant-li se ve ra ment de les ore lles.

Mo les ta, va fu gir i no va tor nar a apar èi xer en tota la nit.

L’endemà al matí, el savi, molt preo cu pat, va de ma nar no tí cies del que ha via pas sat. El cui ner

li ho va con tar tot. El savi va sor tir al jar dí i va cri dar in sis tent ment la gata, que a l’últim, va

sor tir.

“Per què vas ro bar carn?”, va pre gun tar el savi. “No et dóna prou men jar el cui ner?”

Se gon a par t

La gata, que ha via ga to nat sen se que nin gú no ho sa bés, es va allun yar sen se res pon dre i va

tor nar se gui da de tres ga tets. Des prés es va es ca par i es va en fi lar a la fi gue ra del jar dí. El savi

va mi rar els tres ga tets i els va ofe rir al cui ner, per què en tin gués cura. 

“La gata no va aga far men jar pen sant en ella ma tei xa”, va de cla rar el savi. “La seva ac tua ció va

ser pro duc te de la ne ces si tat. No és cul pa ble. La gata va ac tuar se gons el que li dic ta va el seu

ins tint ma ter nal. Aquest po bre ani mal pa teix per què l’has cas ti ga da in jus ta ment. Has d’anar a 

dis cul par-te, per què es cal mi i tot tor ni a ser com abans”. 

El cui ner ho va com pren dre, es va adre çar cap a la fi gue ra i va de ma nar per dó a l’animal. La

gata va bai xar len ta ment de la fi gue ra, es va acos tar mio lant a fre gar-se en les ca mes del savi i

se’n va anar a la re cer ca dels seus tres pe tits.



apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (35-40)

educació física

39

Di buix 1 Di buix 2 Di buix 3 Di buix 4

Di buix 5 Di buix 6 Di buix 7

Di buix 8 Di buix 9 Di buix 10 Di buix 11
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Di buix 15 Di buix 16
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Ri tual del fi nal de la ses sió 

Re pe tim el ri tual ini cial, però en sen tit in -

vers (co men çant per la dre ta). 

Aportacions finals
per a l’educació física

Du rant les ses sions de ioga, tro ba rem si -

tua cions de fal ta de con cen tra ció, man ca

de coor di na ció en tre mo vi ment i res pi ra -

ció o fal ta de tècni ca en les pos tu res. Tan -

ma teix, quan no els ho im po sem, ob ser va -

rem ini cia ti ves pròpies per en ca de nar pos -

tu res, per pas sar de l’una a l’altra i per ex -

plo rar no ves for mes d’expressar cor po ral -

ment el con te. Au tomà ti ca ment, mi llo ren

els pri mers ele ments. Tot es va es de ve nint 

sen se for çar-ho. 

En Edu ca ció Primà ria, a més a més del

con te mo tor, hau rem de tre ba llar la re la -

xa ció, la res pi ra ció i la con cen tra ció, se -

pa ra da ment, mit jan çant for mes ju ga des

simb òli ques la ma jo ria de les ve ga des.

Ensen yar la res pi ra ció na sal com ple ta,

pas sant abans pels tres ti pus de res pi ra ció 

(dia fragm àti ca, pul mo nar i cla vi cu lar), ex -

pe ri men tar la re la xa ció dels di fe rents

mem bres cor po rals, tant en repòs com en

mo vi ment i com pro var els be ne fi cis d’una

ac ti tud men tal d’atenció cons tant, mit jan -

çant la con cen tra ció pro lon ga da du rant

l’exercici (Fo tos 3 i 4). Cada ele ment pot

ser pro gra mat en de ter mi nats mo ments

de la ses sió d’educació fí si ca (al co men -

ça ment i al fi nal, per can viar d’activitat,

du rant al guns mo vi ments...) i si tuats de

ma ne ra pro gres si va al llarg de l’any es co -

lar, de ma ne ra que l’alumne en vagi in te -

rio rit zant l’experiència i as si mi lant-ne la

pràcti ca co rrec ta. Pos te rior ment, du rant

l’Educació Se cund ària, tin drem l’oportu -

nitat de be ne fi ciar-nos d’aquest apre nen -

tat ge pre vi i en ri quir cada mo vi ment amb

la par ti ci pa ció con jun ta de la res pi ra ció,

la re la xa ció i la con cen tra ció. 

Una ve ga da més, el pro fes sio nal de l’edu -

cació fí si ca té a les se ves mans l’o -

portunitat de con ver tir la seva matè ria en el 

mo tor d’una edu ca ció in ter dis ci plinà ria i

ba sa da en apre nen tat ges sig ni fi ca tius.
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n Foto 4n Foto 3

Di bu ixos: En aquest cas par ti cu lar, els di bu ixos han estat ela bo ra ts per Ve ró ni ca Pa ga zaur tun dua, procurant apro pant-los als alum nes mitjançant la

per so na li tzació dels mateixos en un per so na tje co negut per ells (Simp son); en ca ra que la nos tra proposta és que siguin ells mateixos qui els con fec cio -

nin, d’acord amb la pro gra ma ció in ter dis ci pli nar adop ta da en el centre).

Fo to gra fies: Alum nes de 6è curs d’Edu ca ció Primà ria del col·legi San Pío X de Lo gro ño.


