












	   I	  

ÍNDEX 
 

 

Introducció ...............................................................................................    1 

 

Cap. 1. Emmarcament Teòric .............................................................    7 

1.1. El tractament del Cos en l’àmbit educatiu ....................................    9 

1.2. La Dansa en l’ensenyament de les Arts ..........................................  19 

1.2.1. L’Ensenyament de la Dansa .....................................................  21 

1.2.1.1. Aclarint els termes: Dansa, Ball i Cos (com a 

llenguatge expressiu i comunicatiu) ........................................  21 

1.2.1.2. Les aportacions de la dansa a l’educació ..................  25 

1.2.1.3. El model d’ensenyament que ens agrada .................  28 

1.3. La Performativitat com a praxi ........................................................... 35 

1.4. La Performativitat en les Arts ............................................................. 40 

1.5. Dansa i Construcció de la Identitat .................................................. 44 

1.5.1. De què parlem quan parlem d’Identitat? ................................. 44 

1.5.2. Identitat Adolescent .................................................................... 52 

1.5.3. Construcció de la Identitat ........................................................ 56 

1.5.4. Cos, Dansa i Identitat ................................................................. 64 

 

Cap. 2. Context normatiu: El tractament de les Arts en 

l’Ensenyament Obligatori ..........................................................  69 

2.1. La presència de les arts en el currículum .................................. 71 

2.2. Comparació amb altres currículums ......................................... 75 

2.2.1. D’altres països d’Europa ............................................................ 76 



	   II	  

2.2.2. Tres exemples de Països que contemplen la Dansa com 

assignatura específica en el currículum d’Educació Secundària: 

Canadà, Mèxic i Argentina ................................................................... 78 

2.3. La Dansa en l’Ensenyament Obligatori ................................... 92 

 2.3.1. Presència de continguts de moviment i dansa en Educació 

Secundària en el currículum de la LOGSE ........................................ 97 

 2.3.2. Presència de continguts de moviment i dansa en Educació 

Secundària en el currículum de la LOE ............................................. 98 

 2.3.3. Presència de continguts de moviment i dansa en Educació 

Secundària en el currículum de la LOMCE ..................................... 100 

 

Cap. 3. El context i l'experiència .............................................. 103 

3.1. L’IES Violant de Casalduch de Benicàssim ........................... 105 

3.2. La Dansa en el Plantejament de l’educació musical de l’IES 

Violant de Casalduch ..................................................................... 108 

3.3. L’Experiència educativa ......................................................... 115 

 3.3.1. Treball Corporal i Treball Identitari en Segon d’ESO ........ 115 

 3.3.2. Balls Socials en 4rt d’ESO ....................................................... 118 

 3.3.3. La Dansa en els Musicals ......................................................... 122 

 3.3.4. La Dansa en Com Sona l’ESO ............................................... 125 

 

Cap. 4. Metodologia i disseny de la investigació ....................  131 

4.1. Definició del problema d’investigació .................................... 133 

4.2. Metodologia de la Investigació ............................................... 139 

4.2.1. Investigació-Acció .................................................................... 142 

4.2.2. Investigació Basada en les Arts (IBA) ................................... 148 

4.2.3. Aproximació Etnogràfica i Autoetnogràfica ........................ 154 



	   III	  

4.3. Disseny de la investigació ....................................................... 159 

4.3.1. Preguntes i Objectius de la investigació ................................ 159 

4.3.1.1. Preguntes ...................................................................... 159 

4.3.1.2. Objectius ...................................................................... 159 

4.3.2. Desenvolupament del procés investigador: Fases de la 

Investigació-Acció ............................................................................... 160 

4.3.2.1. Primera Espiral ........................................................... 160 

4.3.2.2. Segona Espiral ............................................................. 165 

4.3.3. Eines i Estratègies de Producció de la Informació .............. 176 

4.3.3.1. Observació participant: Diaris de Camp i Registres 

audiovisuals ................................................................................ 178 

4.3.3.2. Diari de la Investigació ................................................. 180 

4.3.3.3. Qüestionaris Oberts ...................................................... 181 

4.3.3.4. Tècnica de l’espill .......................................................... 182 

4.3.3.5. Relats de vida ............................................................... 183 

4.3.3.6. Grup de discussió .......................................................... 183 

4.3.3.7. Photo Voice .................................................................. 184 

4.3.3.8. Anàlisi Documental ..................................................... 185 

4.3.4. Tractament i Anàlisi de la Informació ................................... 187 

4.3.4.1. Anàlisi de Contingut i Categorització de la Informació .. 189 

4.3.4.2. Triangulació de les dades ............................................... 192 

   4.3.5. Ètica de la investigació ............................................................. 196 

 

Cap. 5. Resultats de la investigació .......................................... 199 

5.1. Quin lloc ocupa la dansa en l’imaginari social del meu alumnat? 

......................................................................................................... 201 

 5.1.1. La presència de la dansa en la seua vida ................................ 203 



	   IV	  

5.1.2. Les sensacions que la dansa o el treball corporal els provoca 

..................................................................................................................207 

 5.1.3. L’Actitud que tenen envers la dansa o el treball corporal .. 214 

 5.1.4. Allò que la dansa o el treball corporal els aporta ................. 217 

5.2. De quina manera la dansa compleix la seua funció com a mitjà 

d’expressió i comunicació en el meu alumnat? ............................. 228 

 5.2.1. Ús del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu .......... 230 

5.2.2. Expressions, Sensacions i Actituds sobre el treball corporal 

realitzat a classe .................................................................................... 231 

 5.2.3. Transformacions que s’han donat .......................................... 233 

5.3. Des dels paràmetres que utilitza el meu alumnat per a definir, 

manifestar i construir la seua identitat, la dansa facilita elements de 

construcció identitària? ................................................................. 240 

 5.3.1. Quins són els paràmetres que l’alumnat utilitza per a construir 

la seua identitat? ................................................................................... 240 

5.3.2. Quins elements de la dansa poden facilitar la construcció 

identitària del meu alumnat? .............................................................. 244 

 

Cap. 6. Conclusió i discussió dels resultats .............................. 257 

 

Bibliografia ............................................................................... 275 

 

Annexes .................................................................................... 297 



INTRODUCCIÓ



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	   2



Introducció	  

	  

 

Les arts informen tant com estimulen i qüestionen tant com satisfan. El seu lloc no es 
limita a les galeries, les sales de concerts i els teatres. Poden trobar la seua llar on siga 
que els éssers humans decideixen tenir una interacció atenta i vital amb la vida mateix. 
Aquesta és, tal vegada, la lliçó més important que poden ensenyar les arts en l’àmbit de 
l’educació: la lliçó de que la vida mateix pot viure’s com una obra d’art. D’eixa manera, 
el propi creador es recrea. Aquesta reconstrucció, aquesta recreació, està en el centre del 
procés de l’educació.  

    (Elliot W. Eisner, 2002: La escuela que necesitamos) 

 

Sovint observe a l’alumnat quan camine pel seu darrere, en desplaçar-nos pels 

passadissos, en pujar i baixar les escales o quan seuen a la classe. No puc 

evitar fixar-me en allò que em diuen els seus cossos. Quan es tracta d’algú 

amb qui tinc confiança, dissimuladament li passe la mà per l’esquena per a que 

s’adrece o li faig una mirada de complicitat al temps que estire l’esquena per a 

que li arribe el missatge. Somriuen i canvien la seua postura i a mi em naix dir-

los “així estàs més guapa”, cosa que normalment faig. Es tracta de cossos 

joves, plens d’energia, però molts d’ells sembla que tinguen atrapada la parla. 

!!! 

Aquesta investigació naix de les meues inquietuds per apropar al meu alumnat 

a la consciència i vivència del seu cos; naix de la meua preocupació pels 

estereotips que els mitjans de comunicació estan exercint sobre els cossos 

adolescents i per la gran contribució que des de la dansa es pot fer a 

l’ensenyament obligatori envers una educació que contemple el cos com 

llenguatge expressiu i comunicatiu.  

Sent el cos la part del nostre ésser amb la que ens mostrem a la societat; que 

ens avança front a la mirada dels i les altres, provocant la imatge que reflectim, 

costa entendre la seua invisibilitat com a eina comunicativa i com a llenguatge 

expressiu i artístic dintre de l’ensenyament obligatori. Com a ballarina, he 

aprés a tindre consciència de la meua corporeïtat, a fer un bon ús del meu cos, 
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a tindre cura d’ell, a cercar la seua expressivitat a través de diferents estils de 

dansa: Clàssic, Contemporani, Espanyol, Folklòric, Balls de saló, Dansa 

creativa, i també a través de llenguatges o tècniques corporals: Expressió 

corporal, Tai-chi, Pilates. Practicar la dansa sempre m’ha ajudat a equilibrar les 

meues emocions, a millorar els meus estats d’ànim, a superar moments de 

tensió i a retrobar-me amb mi mateix. També ha desenvolupat en mí 

l’autoexigència i la disciplina. Sentir-me a gust amb el meu cos em 

proporciona confiança i em fa ser una persona més oberta a les relacions 

socials.   

Com a docent implicada en l’educació integral del meu alumnat, sento que els 

trets que la dansa m’ha aportat són aquells que vull per al meu alumnat. Crec 

que l’etapa de l’educació obligatòria és aquella que ha de permetre el millor 

creixement i desenvolupament com a persona, com a ciutadans implicats en 

construir un món per a tots i totes. No compartisc la idea d’una educació 

individualista i competitiva, que prepara per a disgregar i per a seguir situant a 

les persones en diferents estrats socials.   

Pense que el sistema educatiu ha de fomentar activitats de participació grupal, 

d’apropament als altres, d’empatia i consciència d’allò social i compartit. I crec 

que les arts contenen tots els ingredients que fan possible aquesta concepció 

de l’educació. Les arts fomenten la creativitat i, per a fer-ho, de vegades, es 

fixen en la societat i interpel·len d’aquesta aquelles evidències que resulten 

xocants i que es presten a un tractament crític i performatiu, per tal d’arribar a 

qui van adreçades des de la visió de l’artista. Com afirma Eisner (2002) en 

l’entrada d’aquesta tesi, les arts informen tant com estimulen i qüestionen tant 

com satisfan. 

Dintre de les arts m’he centrat en la dansa per la meua condició com a 

ballarina i per ser, junt a la dramatització, l’art oblidada en l’ensenyament 

Obligatori. En la investigació, partisc d’ella sense centrar-me en un estil 
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concret (Raymond i Turcotte, 2006, ho anomenen “astylistique”) perquè allò 

que més m’interessa és l’apropament al cos des de la seua funció expressiva i 

comunicativa. En aquest sentit, el treball realitzat amb l’alumnat de 2n d’ESO 

se situa dintre d’allò que s’anomena Dansa creativa, en la que les activitats 

corporals van encaminades a la vivenciació del cos i de les seues possibilitats 

expressives i creatives, tant individualment com en grup. Amb aquest tipus de 

treball s’ha pretés també contrarestar les influències que els mass-media estan 

exercint sobre l’alumnat adolescent, especialment en les xiques, pel que fa a la 

dansa. Amb aquest alumnat també he indagat sobre el concepte d’identitat i a 

partir de la concepció que tenen sobre la seua construcció, he analitzat les 

pràctiques educatives que realitze a l’institut al voltant del treball corporal i la 

dansa, per a poder extreure els elements identitaris que la dansa pot aportar, 

des de l’educació, als i les adolescents.  

La majoria de l’alumnat ha destacat les aportacions positives que han 

experimentat amb la pràctica de la dansa i han valorat la seua presència en 

l’ensenyament obligatori. Expressen que s’han sentit a gust i que han notat 

progressos en el desenvolupament de l’expressivitat corporal que els han dut a 

millorar també les seues relacions afectives. L’alumnat que ha pogut practicar 

la dansa durant més temps reivindica temps i espais dintre del currículum per 

a la seua pràctica.  

Pel que fa a l’estructura narrativa de l’informe de la tesi, en primer lloc 

desenvolupem l’emmarcament teòric que sustenta la proposta de treball. Així, 

les principals temàtiques abordades han estat el tractament del cos en l’àmbit 

educatiu, l’ensenyament de les arts, l’ensenyament de la dansa, la 

performativitat i la construcció de la identitat.  

En segon lloc, hem fet un recorregut pel context normatiu a fi de veure quina 

és la presència de la dansa en els currículums oficials d’ensenyament secundari 

obligatori al nostre estat i a la Comunitat Valenciana. A més, hem aprofitat per 
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fer una comparativa amb altres currículums europeus i hem cercat 

experiències educatives on la dansa està contemplada com assignatura 

específica en l’ensenyament obligatori, com és el cas de Mèxic, Canadà i 

Argentina. 

Seguidament hem passat a situar la investigació dintre del context on s’ha 

desenvolupat tant a nivell contextual com experiencial. Això ens ha permés 

relatar en primera persona les quatre activitats que han estat la base de la 

present investigació, així com caracteritzar els grups d’alumnat que han 

participat en la mateixa. 

Una vegada situat el marc de treball, ens endinsem en la proposta 

metodològica. En primer lloc, definim el problema d’investigació del qual 

partim i, seguidament caracteritzem la proposta de treball des dels 

pressupostos de la Investigació-Acció, la Investigació Basada en les Arts (IBA) 

i l’aproximació etnogràfica i autoetnogràfica, endinsant-nos en una opció de 

pluralisme metodològic que ens permeta adequar-nos a les característiques del 

nostre tema d’estudi. Continuem amb la concreció del disseny de la 

investigació seguit, descrivint les fases de la mateixa, les preguntes i objectius 

d’investigació, les eines de producció de la informació i el tractament i anàlisi 

de la informació. Per tancar aquest apartat, explicitem l’ètica de la investigació. 

En el capítol següent, exposem els resultats de la investigació a partir de les 

preguntes que l’orienten. Passem, posteriorment a realitzar un capítol final en 

el que exposem les principals conclusions del treball realitzat i plantegem la 

discussió dels resultats. 

Per tancar l’informe d’investigació, hi ha un apartat en el que detallem la 

bibliografia emprada i, finalment, s’ajunten els annexes que contenen tot el 

material de camp elaborat al llarg del desenvolupament de la investigació. 
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En aquest apartat farem un recorregut pels eixos que estructuren el marc 

conceptual de la investigació: El cos i el seu tractament en l’àmbit educatiu; 

L’ensenyament de les arts i, en particular, de la dansa i les seues aportacions a 

l’educació; La performativitat en les arts i La construcció de la identitat des de 

la dansa. 

 

1.1. El tractament del Cos en l’àmbit educatiu.  

Al llarg del temps s’ha demostrat que el concepte de cos és una construcció 

simbòlica i cultural en continua elaboració i transformació. Com diu Pastor 

(2012), són els processos socials, culturals, polítics, científics i econòmics els 

que al llarg de la història han contribuït a les diferents construccions 

axiològiques i conceptuals del cos, influint en el seu tractament en la societat 

moderna, en l’art modern i postmodern, en la història de la dansa i en 

l’educació.  

La separació ment-cos s’ha reflectit tant en l’àmbit social i artístic com en 

l’educatiu, mantenint durant molt de temps les disciplines artístiques fora de 

l’escola. Com assenyala Pastor (2012), l’explicació d’aquesta separació es troba 

en els ensenyaments de Plató, filòsof que no contemplava les belles arts dintre 

de les arts lliberals (ciències aritmètiques, càlcul, geometria, retòrica) per 

tractar-se d’arts manuals o vulgars, que requereixen de l’esforç físic. Com 

assenyala Copleston, a l’analitzar la teoria platònica de l’art, per a Plató  

L’art, en el seu aspecte metafísic o essencial, és imitació. La Forma és exemplar, 
arquetípica; l’objecte natural és ja un exemple de ≪representació≫ [...] No obstant això 
la veritat hi ha que buscar-la, pròpiament, en la Forma: l’obra de l’artista està, doncs, dos 
graus allunyada de la veritat. D’aquí que Plató, a qui per damunt de tot l’interessava la 
veritat, es trobara obligat a menysprear l’art, per molt que sentira les belleses i els 
atractius de les estàtues, les pintures o la literatura (Copleston, 2007: 149). 

Plató, en les seues obres, condemna el cos per considerar que limita i vicia 
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l’expansió de l’ànima i el cultiu de l’intel·lecte a través de la reflexió i la 

dialèctica. De les arts sols es van salvar la música i la gimnàstica (com a ball i 

lluita) perquè les considerava ensenyaments destinats a l’educació de l’ànima 

en tant que introduïen als estudis de bellesa, ritme i forma. Es tracta d’una 

concepció intel·lectualista de l’ésser humà que ha influït en la consideració del 

cos com una disciplina menor, fins i tot en l’Educació Física que, pel que fa als 

jocs col·lectius i l’esport i a l’entrenament físic destinat a la competició, des de 

la Grècia clàssica ha estat vinculada a l’interés per la salut corporal, l’esperit de 

superació i la cooperació (Pastor, 2012).  

Aquestes influències platòniques han estat fiançades pels pensadors del segles 

XVII i XVIII, contribuint a que els actuals plans d’estudi encara siguen hereus 

de la tradicional escissió entre cognició i percepció; entre ment i cos. Aquesta 

dualitat la trobem també en l’obra de Descartes, filòsof i fisiòleg al qui deguem 

la primera explicació sistemàtica de les relacions entre la ment i el cos. Com 

diu Talaván (2007: 144), els motius que dugueren al filòsof a separar de forma 

radical la substància extensa -el cos- de la substància pensant –la ment-, són 

diversos. I en aquest sentit, ens recorda que per a Descartes, “Com el cos 

pertany a la dimensió sensible de la realitat, i aquesta encara no ha estat 

rehabilitada, no pot formar part de la definició de l’essència humana en un 

estadi en què l’única certesa segueix sent el cògito”. Per a Talaván, “Aquesta 

reducció de la naturalesa humana al seu component mental és, de tots els 

postulats del sistema cartesià, el que major influència ha exercit en el 

pensament posterior i el que més crítiques ha suscitat” (Ibídem: 145). 

Dintre de les concepcions del cos de la modernitat, el pensament racionalista 

dels segles XVII i XVIII considera que, a través de la percepció sensorial, el 

cos sols ens proporciona un coneixement dubtós, confús, il·lusori i cal la 

intervenció del raonament intel·lectual per a clarificar i organitzar aquest 

coneixement. En aquest sentit, el cos perd valor i deixa de ser útil perquè els 
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sentits enceguen la ment amb els seus impulsos passionals i els seus desitjos 

irracionals (Pastor, 2012). 

En el s. XVII, com recorda Foucault (2002), prevalia en les institucions socials 

un sistema de control i disciplina sobre el cos i el seu moviment. Idea que al 

llarg de la història de la humanitat trobem en una gran quantitat d’institucions 

que pretenien sometre a l’ésser humà controlant l’espai, el temps i els 

moviments, comportant la dominació externa del seu cos. Així és com 

Foucault mostra com, als segles XVII i XVIII, les escoles pretenen instruir 

cossos dòcils als quals poder manipular segons els seus interessos. 

Un altre autor que ha influït en els plantejaments i propostes del tractament 

del cos dels xiquets a l’escola és Jhon Locke (1632-1704), un dels 

representants de la corrent empirista anglesa, del que volem subratllar tres 

aportacions bàsiques que sintetitzen en bona part la seua filosofia educativa: 

“mens sana in corpore sano”, no existeixen idees innates ja que el seu origen 

està en l’experiència i l’intel·lecte és com una “tabula rasa” en el que res s’ha 

escrit encara. Com apunta Gallo (2006: 96), “Locke especifica la concepció 

d'educació com Educació 'Física', 'Moral' i 'Intel·lectual', i és una educació que 

pretén la creació de l'hàbit per adquirir la virtut, la qual requereix l'ús de la 

raó”. Per a Locke l’Educació Física és la base per a una adequada educació 

moral i intel·lectual. No hem d’oblidar que el pensament pedagògic d’aquest 

autor està fortament vinculat al liberalisme polític:  

El pensament pedagògic de Locke està estretament connectat amb la seua filosofia i el 
seu liberalisme polític. Advoca per una educació apta per formar un "gentleman" capaç 
de ser útil a si mateix i a la seva pàtria en un clima d'ordenada llibertat i audaç iniciativa. 
Això li imprimeix un caràcter pràctic a l'educació (Barrionuevo, 2005: 6). 

Segons Gallo (2006: 105) "L'Educació Física, en el pensament de John Locke 

es pot organitzar en tres grans disposicions: en la cura del cos per conservar la 

salut, en què ajuda a mantenir recte l'esperit i en la recreació de l'esperit ". Per 

a aquest autor, la finalitat de l’Educació Física és la salut per la qual cosa la 
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inclusió del cos com a matèria escolar s’enfoca cap a la seua cura i higiene. 

Proposta que deriva del seu coneixement professional com a metge. 

En 1762, Jean Jacques Rousseau, en la seua obra Emili o de l’educació, amplia i 

difon els pensaments de Locke en relació a l’estudi i cura del cos en l’escola 

però encara hauria de passar temps per a que les seues reflexions es porten a 

la pràctica i allò corporal continuarà relegat a un segon plànol, per darrere de 

les matèries considerades de caràcter intel·lectual (Pastor, 2012).  

Al segle XVIII, es comença a definir la distribució dels individus en l'ordre 

escolar per grups homogenis en els que l’alumnat és disposat individualment 

en fileres i sota la mirada del mestre: 

[...] fileres d'alumnes a la classe, els passadissos i els estudis; [...] L'organització d'un espai 
serial va ser una de les grans mutacions tècniques de l'ensenyament elemental. Va 
permetre sobrepassar el sistema tradicional (un alumne que treballa uns minuts amb el 
mestre, mentre el grup confús dels que esperen roman ociós i sense vigilància). En 
assignar llocs individuals, ha fet possible el control de cadascú i el treball simultani de 
tots. Ha organitzat una nova economia del temps d'aprenentatge. (Foucault, 2002: 150-
151) 

A semblança de la màquina de l’escola que Frato va popularitzar en els 70 

(Tonucci, 2004: 62-63), Foucault considera que aquesta nova organització de 

l’alumnat i del treball va suposar el funcionament de l’espai escolar com una 

maquina d’aprendre, però també de control, recompensa i jerarquització.  

En el segle XIX, el procés d’industrialització requereix l’ensinistrament 

d’obrers eficients i funcionals. 

En les primeres dècades apareixen estudis gimnàstics que analitzen, controlen, 
reglamenten i tecnifiquen el moviment humà amb la finalitat d’aconseguir un cos 
productiu, amb capacitat d’economitzar el seu rendiment i quantificar les seues forces i 
capacitats físiques. Aquest procedir de l’ideal mecanicista contempla el tractament 
educatiu del cos des d’un punt de vista utilitari però encara assentat en la visió dualista 
del pensament cartesià (Pastor, 2012: 160).  

En la segona meitat del segle XIX apareix l’esport amateur vinculat als 

moments d’oci de la nova burgesia, responent a uns ideals morals i socials que 
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cercaven l’harmonia entre el cos i l’esperit. Les activitats esportives també 

facilitaven la distracció, en els temps d’oci, dels treballadors i obrers, que veien 

així compensada la fatiga mental i física provocada pel tipus de treball 

sedentari i repetitiu, al temps que desenvolupaven la seua competitivitat i 

l’esperit d’equip. La repercussió en l’escola fou la incorporació de professorat 

d’esport i les noves eines pedagògiques que aquesta pràctica suposava a l’hora 

d’incorporar valors com l’honor, l’esforç, la resistència i el bon caràcter 

(Pastor, 2012). Degut a la quasi absoluta exclusió de la dona en l’esport, a 

finals del segle XIX apareixen veus femenines, sobretot dintre del món 

educatiu, que reivindiquen una altra visió del cos de la dona, allunyada de 

qualitats com la fragilitat, la passivitat i la debilitat. Conseqüentment, algunes 

mestres de centres per a xiques comencen a introduir pràctiques físiques i 

esportives en els seus quefers escolars. Així per exemple ho podem constatar 

en la següent cita de Leonor Serrano, inspectora d’escoles primàries (1914-

1939) en el context de la II República Espanyola:  

Deixem lliurement que cadascú trie el seu camí; però posem-lo a triar en la varietat. Tan 
injust seria el negar-li a una xica forta i robusta el joc del foot-ball, com a un xic de 
sentiment artístic la gimnàstica rítmica. Però imposar-los a la majoria seria igualment 
absurd (Serrano, 1923: 231). 

En el segle XX, l’Escola Nova, que ve desenvolupant-se des de finals del XIX 

i té els seus orígens en les teories naturalistes de Rousseau, l’educació sensorial 

de Pestalozzi i l’auto activitat i el valor del joc de Froebel té una gran 

influència en la importància de l’aprenentatge a través del cos per al 

desenvolupament integral de la persona, tot i ser un innovador model educatiu 

que no té com a focus principal de la seua metodologia el desenvolupament 

específic del llenguatge corporal. Per aquest moviment de reforma educativa, 

l’aprenentatge és bàsicament actiu i per tant, contempla dintre del procés 

educatiu activitats lúdiques i pràctiques que procuren el desenvolupament 

cognitiu de l’alumnat a partir de l’exercici, de la psicomotricitat i 
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l’aprofitament de la seua creativitat, expressivitat i les seues disposicions 

innates i espontànies.  

En oposició a una pedagogia basada en el formalisme i la memorització, el didactisme i 
la competència, en l'autoritarisme i la disciplina, la nova educació reivindica la 
significació, el valor i la dignitat de la infància, se centra en els interessos espontanis de 
l'infant i aspira a enfortir la seva activitat, llibertat i autonomia (Palacios, 1978 citat per 
Narváez, 2006: 630).  

Es distància així de la concepció de l’alumne com a subjecte passiu i 

merament observador, per a considerar-lo com un individu potencialment 

creador i protagonista principal de l’acció pedagògica, centrada en els seus 

interessos i necessitats. 

Les noves orientacions educatives recalquen la importància de l’obtenció de la 

informació del món a través de les sensacions corporals, responsables de les 

facultats perceptives. Les sensacions es transformen en percepcions i aquestes 

en representacions, per tant, tot procés d’aprenentatge comporta la dimensió 

corporal. Es demostra així que cos i ment, percepció i cognició estan vinculats 

en l’ésser humà, per molt que al llarg de la història de la humanitat, s’hagen 

empenyat en separar-los. 

El neuròleg Ernest Dupré introdueix en 1905, en un discurs mèdic, el terme 

psicomotricitat, associat als seus estudis científics sobre dificultats motrius 

relacionades amb trastorns mentals i amb l’estimulació motriu com a teràpia. 

Altres psicòlegs i psiquiatres com Wallon (1980) i Guilmain i Guilmain (1981) 

desenvolupen la teoria psicomotriu i les seues aplicacions reeducatives, 

interessant-se per les relacions existents entre motricitat, cognició i afectivitat 

en els seus pacients. És a partir de la segona meitat del segle XX quan s’inclou 

la psicomotricitat dintre del pensament pedagògic, contemplant, per primera 

vegada, la dimensió corporal i afectiva del pensament humà orientada a 

l’educació preescolar. Això ha estat possible gràcies a les investigacions 

psicopedagògiques, psiquiàtriques i psicològiques desenvolupades per Piaget 
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(1968, 1969), Picq i Vayer (1977), Ajuriaguerra (1978), Lapierre i Aucouturier 

(1995) i Le Boulch (1981) entre altres.  

La psicomotricitat implica, a més de les estructures sensorials, motrius i 

intel·lectuals, els processos que coordinen i ordenen progressivament els 

resultats d’eixes estructures, es a dir, el domini motor, de l’espai i del temps, 

l’organització de l’esquema corporal i la lateralització.  

Segons Lapierre i Aucouturier (1977), el paper fonamental de l’escola maternal 

i elemental és la d’ensenyar a percebre i a “pensar” a partir de les percepcions. 

L’escola deu aportar al xiquet experiències vivenciades que li permeten formar 

les estructures mentals indispensables per aconseguir, posteriorment, 

coneixements reals i no sols els continguts en els llibres.  Segons els autors, els 

treballs d’epistemologia genètica, especialment els de Piaget demostren que 

sols a partir de l’experiència vivenciada amb participació activa de la motricitat 

és com es poden elaborar les estructures fonamentals del pensament abstracte. 

Els autors expressen 

Nosaltres creiem que l’educació tradicional, basada des de la més tendra edat en la 
transmissió verbal d’un saber abstracte que lliga al xiquet a un sistema tancat de veritats 
demostrades, és responsable de la falta de creativitat i iniciativa en allò real, dels que ella 
considera com els seus “bons alumnes (Lapierre i Aucouturier, 1977a: 12). 

Jean Le Boulch, en un intent de renovar els plantejaments de l’educació física 

en l’escola, deriva les seues investigacions psicomotrius cap a la psicocinètica. 

Parteix de la consideració de l’ésser humà com una unitat psíquica i corporal, i 

analitza les seues actituds motrius i psicomotrius així com les actituds mentals 

susceptibles de ser millorades mitjançant el moviment. La psicocinètica és un 

mètode que assigna un lloc privilegiat a l’experiència viscuda per l’alumnat. 

Això implica que les activitats no poden ser imposades a l’alumnat des de fora, 

i no impliquen l’aplicació d’una progressió fixa d’exercicis sinó l’observació 

constant per part de l’educador/a i la adaptabilitat a les necessitats del grup. 

És un mètode que es recolza en la noció de “l’estructuració recíproca” entre 
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l’individu i el món que el rodeja, per tant, permet fer ús d’una aptitud 

específicament humana, consistent en “veure’s actuar”, en conseqüència, 

“comprendre” i “dirigir” millor la nostra conducta. En la psicocinètica es 

recorre a la dinàmica del grup en activitat, inclús en aquelles que són 

d’experiència individual. Le Boulch ho argumenta així  

a l’actuar davant dels seus companys, l’alumne se sent implicat com a persona, la qual 
cosa introdueix en la relació de l’individu amb el grup una dimensió afectiva tant més 
poderosa quan en major mesura l’espontaneïtat del seu ésser es trobe estimulada per 
l’actitud no directiva de l’educador (Le Boulch, 1981: 24). 

Le Boulch ens recorda que en l’Educació física ajustada a cànons pedagògics 

tradicionals, on el cos és més objecte que persona, l’alumne quasi no se sent 

compromès. Amb la psicocinètica, tracta de minimitzar les distàncies que hi 

ha entre la psicomotricitat i l’Educació física en les programacions curriculars. 

Segons l’autor, la psicomotricitat integra el desenvolupament corporal i 

neuromotor amb l’afectiu, cognitiu i social, i la pràctica educativa l’ha decantat 

cap a les etapes d’Infantil i primers cursos de Primària. Per contra, l’educació 

física es basa en l’entrenament físic i esportiu i s’aplica a l’Educació Primària i 

Secundària. Le Boulch es queixa de cóm, l’Educació física, en un intent 

d’igualar les seus pràctiques educatives a les matèries de contingut intel·lectual, 

s’ha orientat cap al desenvolupament d’un cos eficaç en lloc d’un cos afectiu. 

Per a aquest autor, “es tracta de pràctiques que parteixen de la concepció de 

l’home-maquina, reduït a un conjunt de palanques articulades i sotmès a les 

lleis d’un rendiment definit per principis biomecànics que donen prioritat als 

factors d’execució. En canvi, la posició de la psicocinètica és inversa perquè 

parteix de la consideració de que l’home està dotat de sensibilitat i és capaç 

d’autogestionar i sentir l’efecte de les diferents pràctiques sobre el seu 

organisme” (Le Boulch, 2001: 410). 

Els avanços científics de meitats del segle XX influeixen també en el 

desenvolupament de les teories educatives i apareixen noves alternatives al 
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binomi cos- intel·lecte. En 1954, el psicòleg Rudolf Arnheim publica Arte y 

percepción visual exposant la teoria de la percepció intel·ligent. Es tracta d’una 

investigació realitzada en l’àmbit de l’ensenyament de l’art amb la idea de que 

el pensament opera amb imatges i a l’inrevés, la percepció visual també 

participa dels processos cognitius. En les seues investigacions mostra cóm el 

desenvolupament de les facultats perceptives (es refereix a totes, encara que 

en els seus estudis es centra en la visió) són importants per aconseguir un 

pensament productiu, no sols en les arts sinó en qualsevol tipus de 

coneixement. L’autor emfatitza en cóm les arts visuals contribueixen al 

desenvolupament del coneixement en general, a partir de la creació d’imatges 

mentals. Per a Arnheim (1998: 11), “una persona que pinta, escriu, composa o 

dansa, pensa amb els seus sentits”.  

Arnheim es queixa de cóm els ensenyaments educatius relacionats amb l’art, el 

cos i les capacitats sensoperceptives tenen una consideració secundària en el 

currículum, front a aquells que operen amb el pensament racional  

[...] Tot el nostre sistema educatiu segueix basat en l’estudi de les paraules i els números. 
En els jardins d’infància, és cert, els nostres xiquets aprenen vegent i manipulant formes 
belles i inventen les seues pròpies en paper o argila pensant a través de la percepció. 
Però ja en el primer grau de l’escola primària els sentits comencen a perdre status 
educacional. Cada vegada més, les arts es consideren un ensinistrament en artesanies 
agradables, un entreteniment i una distensió mental [...] Les arts es descuiden perquè es 
basen en la percepció, i la percepció es menysprea perquè, segons se suposa, no inclou 
el pensament (Arnheim, 1998: 16-17) 

La pedagogia crítica anglosajona entén el cos com  

allò físic que entra en un joc de poder travessat pels discursos i les pràctiques i, a la 
vegada, com la manifestació ideològica d’un sistema de consum recolzat per l’Estat i que 
dona com a resultat una cultura depredadora que devora allò que hi havia abans i deixa 
sense passat aquell cos influenciat pels mass-media o mitjans de comunicació, els quals 
disposen de la veritat des de la lògica de la superficialitat (Álvarez, 2003: 4).  

Segons aquest autor, el cos de la vida postmoderna és el de l’exaltació de la 

cultura de la carn, de la bellesa, i dels supercossos. Es tracta d’una imposició 

estètica per a qui vulga moure’s i triomfar dintre del món artístic. És un cos 
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reduït a un signe de sí mateix. És el cos de la moda, dels sacrifici (deixar de 

menjar). Depèn d’allò que es du en el context social en el que es viu i es 

coneix principalment a través dels mass-media. 

Peter McLaren entén el cos com una forma de resistència cultural. Partint de que 

la corporeïtat no és un estat o una possessió sinó una lògica que s’incorpora a 

la vida del subjecte i des de la qual es viu l’experiència del món, entén el cos 

com 

el terreny de la carn en el que el significat s’inscriu, es construeix i reconstitueix. D’acord 
amb aquesta idea, el cos ha d’entendre’s com la superfície intermitja entre l’individu i la 
societat, com lloc de la subjectivitat incorporada o “encarnada” que també reflecteix les 
sedimentacions de l’estructura social inscrita en ell (McLaren, 1994: 87).  

Aquesta ideologia neoconservadora té el seu reflex en l’ús que del cos fa, 

majoritàriament, l’alumnat dels centres educatius. La poderosa influència dels 

mitjans de comunicació encapsula els seus cossos en llenguatges poc 

expressius, cansinament uniformes, que reprodueixen acríticament els models 

dels mass-media. 

Els sistemes educatius actuals mantenen la mateixa jerarquia pel que fa a les 

assignatures associades al coneixement intel·lectual, resolució de problemes i 

pensament convergent;  i les assignatures artístiques, associades al pensament 

emergent i a l’expressivitat emocional i creativa. Les primeres estan 

posicionades en primer lloc, amb més càrrega lectiva, destacant les 

Matemàtiques i les Llengües per sobre de les Ciències i les Humanitats. Les 

segones estan considerades com assignatures que afavoreixen l’entreteniment i 

l’oci,  se’ls assigna menys càrrega lectiva i es produeix una nova jerarquia, amb 

presència de la Música i les Arts plàstiques en el currículum com assignatures 

específiques i amb l’absència de la Dansa i el Teatre com a tals. La 

consideració que tenen aquestes arts en el currículum d’Educació Secundària 

és com a complement i reforç d’altres: la dansa està situada dintre de la Música 

i l’Educació Física, i del teatre es fa càrrec el departament de Llengües.  
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1.2. La Dansa en l’ensenyament de les Arts 

Entès com l’experimentació del procés artístic. En aquest sentit és tractaria 

d’un ensenyament no “de” sinó “en” les arts o com diu l’informe Rioux1, 

“aconseguir que l’alumnat aprenga altres llengües amb les quals puga 

augmentar les seues possibilitats d’expressió i comunicació.”  

Seguint l’informe Rioux, entenem l’ensenyament en les arts com la 

responsabilitat de desenvolupar les disciplines de la sensibilitat al mateix temps 

que les disciplines del pensament racional, pel fet que ambdues es 

complementen i són indispensables per a la formació integral de les persones. 

En aquest sentit, l’ensenyament de les matèries artístiques ha de ser concebut i 

organitzat no sols per desenvolupar la creativitat, l’afectivitat, la percepció, la 

comunicació i el sentit social, sinó per desenvolupar altres formes d’aprendre 

en les quals totes aquestes qualitats estan involucrades.  

No hi ha que oblidar les reflexions d’Eisner sobre l’educació artística i la seua 

aportació a la conceptualització. Per a Eisner (2002), els processos cognitius 

de pensar i conèixer no es limiten al pensament mediat pel llenguatge verbal. 

Com ho il·lustra aquest autor, la tasca de realitzar una pintura que “funcione” 

implica un gran repte cognitiu i aquells que limiten el coneixement a la ciència 

són ignorants respecte de les arts, i a llarg termini, suposen un gran perjudici 

per als xiquets que reben programes oficials conformes amb els seus ideals. 

Ell ho explica des de la pintura però ho aplica a totes les arts.  

Eisner ens recorda que el coneixement abstracte depèn de la capacitat de 

relacionar llenguatge amb imatges i que les fonts d’aquestes imatges es troben 

en l’extrapolació de les qualitats observades. Si la nostra imaginació 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Informe que va redactar la Comissió sobre l'Educació Artística al Quebec, en 1969. Es 
tractava d’un avís per al Ministre d’Educació (aquest comitè estava presidit pel Sr. Marcel 
Rioux).	  	  
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s’empobreix, també ho faran els significats d’aquests termes. “La imaginació 

és alimentada per la percepció, la percepció per la sensibilitat i la sensibilitat 

pel desenvolupament artístic. En refinar-se la sensibilitat, augmenta l’abast de 

la percepció. Amb una major percepció s’incrementen els recursos que 

alimenten la nostra vida imaginativa” (Eisner, 2002: 98). Per a aquest autor, 

concebre les arts com un alliberament afectiu és no entendre de què tracten i 

passar per alt un recurs que té molt que aportar a la ment.  

Al considerar l’educació artística com l’adquisició de diferents llenguatges per 

expressar diverses formes d’aprehensió de la realitat personal, les arts obrin un 

imaginari sobre el món a través de la confrontació amb materials diferents: 

paraules, colors, sons o gestos.  

També ens interessa un ensenyament en les arts que tinga en compte la 

direcció que aquestes han pres cap a la perfomativitat i la importància que en 

aquesta té el procés creatiu front al resultat. Volem seguir la premissa d’Eisner 

sobre que l’ensenyament que no es lliga a pautes rígides sol prendre camins i 

explorar idees que ni el docent ni l’alumnat podrien haver imaginat. 

El tractament de l’art en l’ensenyament com eina d’integració i construcció de 

la identitat és un altre dels temes que ens preocupa. Ens basem en Buschiazzo 

(2010a, 2010b), autora que analitza les pràctiques estètiques actuals en les arts 

del moviment. Per a aquesta autora, les pràctiques estètiques que promouen 

un canvi en l’experiència i significació de la corporalitat en els artistes-docents 

i en els participants, produeixen maneres perceptiu-kinèsiques, emotives i 

gestuals d’ús del cos que generen vincles, sentits i valoracions inter-subjectives 

que transcendeixen les concepcions hegemòniques dualistes del subjecte 

(l’escissió ment-cos) que la modernitat va consolidar i encara segueixen 

vigents en les pràctiques socials actuals.  

Finalment, dintre de l’ensenyament de les arts, ens centrem en l’ensenyament 
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de la dansa per ser l’art amb la qual s’ha dut a terme aquest treball 

d’investigació. I, com es tracta d’un art que utilitza el cos com a mitjà 

d’expressió i comunicació, comencem per fer un recorregut sobre el 

tractament que se li ha donat en l’àmbit educatiu. 

 

1.2.1. L’Ensenyament de la Dansa 

1.2.1.1. Aclarint els termes: Dansa, Ball i Cos (com a llenguatge 

expressiu i comunicatiu). 

Abans d’entrar en el tema pedagògic de la dansa, cal aclarir la relació entre els 

conceptes de dansa i ball, per l’ús indiscriminat que se sol fer dels dos termes. 

Són molts els significats que al llarg de la història i de les diferents cultures 

s’han relacionat amb el concepte dansa. Algunes accepcions es troben més 

properes al sentit pragmàtic del terme i altres es refereixen al sentit més 

expressiu o estètic. Es pot comprovar en les definicions que diferents autors 

han fet de la dansa. Hi ha que posen l’accent en allò que la dansa expressa, 

cóm: “sentiments, sensacions, pensaments” (Sousa, 1980). Altres es refereixen 

a allò que la mou, que la impulsa, cóm “les impressions captades per l’esperit” 

(Robinson, 1992) o “una emoció intensa” provocada per “l’alegria social” o 

per “l’exaltació religiosa” (Smith i Filson, 1910, citats per Leese i Packer, 

1991); en aquest cas, la dansa és la “reacció” del cos front a aquestes 

impressions. Altres tenen a veure amb l’acció en sí, cóm “moviments assajats 

que representen accions i passions” (Smith i Filson, 1910, citats per Leese i 

Packer, 1991), “successió de moviments que comença, es desenvolupa i 

finalitza” (Murray, 1974), “coordinació estètica de moviments corporals” 

(Salazar, 1986). Altres descriuen en la definició elements que utilitza la dansa i 

que tenen a veure tant amb el moviment en sí com a les seues qualitats i a 
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l’espai que ocupa, cóm: “línies, formes, forces, direccions, velocitats, 

equilibris” (Bourcat, 1964). I hi ha d’altres que destaquen de la dansa que siga 

un art: “que imposa les regles per moure’s al compàs” (Lima Soares, 1876, 

citat per Tercio, 1994), “que utilitza com a llenguatge expressiu el moviment” 

(Willem, 1985), “el més humà que hi ha per ser un art viu” (Bourcat, 1964).  

Per altra banda, el concepte ball apareix sovint vinculat a la dansa fins el punt 

que, de vegades s’utilitzen indistintament les dues paraules per designar la 

mateixa realitat o alternant el seu valor sígnic de significant i significat 

mútuament. No obstant això, si ens fixem en les definicions que ofereix la 

xarxa per al concepte ball, totes fan referència a l’acció en sí mateix i no 

esmenten cap de les altres accepcions utilitzades per a definir el concepte 

dansa. Algunes d’eixes definicions són: 

- “Ball és l’acció de ballar i cadascuna de les seues formes” (en www.Definición.es).	  
- “El ball és un moviment que implica al cos sencer, mans, cames, braços, peus, al 

compàs i seguint el ritme d’una música determinada” (en www.definicionabc.com).	  

- “S’anomena ball a l’acte de realitzar una dansa, en la qual una persona utilitza el seu 
cos per a realitzar moviments al compàs o al ritme d’una música” (en 
definicion.mx).	  

- “Ball, segons la Reial Acadèmia Espanyola, és l’acció de ballar. Ballar és una acció 
que generalment es fa entre dues persones que intercanvien passos en una pista de 
ball, seguint el ritme de la música” (en definicion.mx).	  

- El terme ball també se sol utilitzar per nomenar el “local destinat a ballar, la peça de 
música que pot ser ballada i l’espectacle teatral en el qual es balla”. 

Vegem doncs que, el ball és la part que fa de la dansa una realitat. Quan la 

dansa vol representar una idea, un costum, un sentiment, una passió, etc, ho fa 

mitjançant el ball. No obstant això, encara que la dansa es fa visible mitjançant 

els balls, no sempre es balla per comunicar alguna cosa, es pot ballar per 

diversió, per desfogament, per alegria, sent una pràctica, com diu Gardner 

(1991: 28) en forma de joc (lliure i espontàniament). La dansa, encara que 

també pot simbolitzar un joc, va més enllà, comunica un estat viscut. Com 

esmenten Jaramillo i Murcia (2002), la dansa permet que molts subjectes li 
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troben sentit i raó a la seua manera de ser i actuar, ocupant un lloc important 

dintre de la vida d’aquell que la practica. Aleshores, la dansa pertany a 

l’expressió de la corporeïtat, manifesta un cos viscut i sentit; i el ball es 

converteix en el mitjà per a viure i sentir aquesta corporeïtat. Segons aquests 

autors, es pot doncs afirmar, que una persona pot fer de la dansa un estil de 

vida. Trobem l’exemple en Lifar (1968: 168) qui va dir d’ella 

la dansa és l'art al qual serveixo en tots els instants de la meva vida i al que considero el 
primer element del meu ésser. Tota la meva concepció i percepció de la vida són en 
funció de la meva mentalitat de dansa. 

Particularment, em va corprendre el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert quan 

durant l’espectacle “Cesc Gelabert V.O. +”, representat al paranimf de la 

Universitat Jaume I de Castelló, el dia 30 de maig de 2014, mentre 

interaccionava amb el públic i anava explicant les sensacions que li produïa la 

dansa, ens va dir que per a ell “la dansa és habitar el cos amb el cor i la ment”. Vaig 

compartir i comprendre perfectament allò que ens volia transmetre perquè 

quan balle, no sols sento que s’apodera de mi un estat de felicitat i de plenitud 

sinó que trobe que hi ha un fort lligam entre els moviments que realitze i 

l’activitat mental; els moviments executats lliurement em connecten amb 

sensacions, estats d’ànim, situacions, conceptes... i aquests em porten a 

generar i pensar altres formes de moviment amb les quals simbolitzar-los. 

Sobre aquest particular, la meua sorpresa ha estat major quan realitzant les 

tasques de documentació pròpies d’aquest treball, trobe dintre d’un article d’ 

Alicia Gómez que l’autora rememora i expressa la mateixa situació que a mi 

em va succeir. Això m’ha dut a decidir incorporar l’experiència a aquest 

informe, just en aquest apartat dedicat a explicar el significat de la dansa. 

Gómez (2014) ho rememora així 

ens va contar als espectadors-creadors que per a ell la dansa és habitar el cos amb el cor 
i la ment. Per als qui practiquem la dansa, és fàcil identificar-se amb aquesta concepció 
de la mateixa com activitat intel·ligent corporal, emocional i cognitiva, ja que mentre es 
balla, un/a també regula emocions i pensa. A més, amb la pràctica de la dansa et sents 

23



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

feliç, aprens a treballar en equip, aprens a escoltar, aprens a ser pacient, aprens a 
expressar allò que sents d’una manera eficaç, etc [...]. 

Aclarides les relacions entre els dos termes, trobem en la següent definició de 

dansa els diferents significats que la representen  

la dansa és una activitat humana; universal, perquè s'estén al llarg de tota la Història de la 
Humanitat, a través de tot el planeta, es contempla en ambdós sexes i s'estén al llarg de 
totes les edats; motora, perquè utilitza el cos humà a través de tècniques corporals 
específiques per expressar idees, emocions i sentiments sent condicionada per una 
estructura rítmica; polimòrfica, perquè es presenta de múltiples maneres, podent ser 
classificades en: arcaiques, clàssiques, modernes, populars i popularitzades; polivalent, 
perquè té diferents, dimensions: l'art, l'educació, l'oci i la teràpia; complexa, perquè 
conjuga i interrelaciona diversos factors: biològics, psicològics, sociològics, històrics, 
estètics, morals, polítics, tècnics i geogràfics, i més perquè conjuga l'expressió i la tècnica i 
és simultàniament una activitat individual i de grup, col·lectiva. (García Ruso, 1998: 346-
347). 

En la investigació que ens ocupa no sols es fa referència a la dansa i al ball, 

sinó que se li dona un paper important al cos com a llenguatge expressiu i 

comunicatiu. Tal i com hem vist en parlar dels significats de la dansa, 

l’expressió i la comunicació són elements subjacents a la mateixa. La dansa és 

un llenguatge i com a tal, la seua finalitat és expressar i comunicar. Però com 

qualsevol llenguatge, el de la dansa també requereix d’un aprenentatge.  

En el món educatiu, la dansa s’ha d’entendre com l’adquisició d’un llenguatge 

al que tothom ha de poder accedir; com una eina a l’abast de tots. Així, partint 

de què el cos és el seu mitjà d’expressió i comunicació, deguem facilitar 

l’aprenentatge d’aquest llenguatge de la mateixa forma que s’adquireix el 

llenguatge verbal, és a dir, per descobriment. El temps i l’espai de l’aula es 

converteixen en moments i llocs on aquest llenguatge es va fent present, poc a 

poc i en interacció amb els i les altres. Els docents hem de recórrer a tècniques 

d’expressió corporal i elements de la dansa que ens faciliten anar obrint 

camins en els quals cada alumne i alumna va trobant la seua pròpia 

expressivitat i va assimilant i fent seues les expressivitats del grup. Es va creant 

així un llenguatge comú que permet la comunicació a través del cos i respecta 

les individualitats expressives de cadascú.  
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l’Expressió Corporal facilita el coneixement dels mitjans que s’utilitzen en la 
comunicació no verbal i ajuda a interpretar els missatges corporals enviats als altres. En 
aquest sentit, afavoreix la comunicació interpersonal al facilitar la connexió amb els 
altres, utilitzant el cos com canal de comunicació (García i Motos, 1990: 17). 

Per anar conformant aquest llenguatge del cos adquirit a través de tècniques 

expressives, s’utilitzen també recursos que ajuden a desenvolupar la creativitat 

i, així, es van descobrint i incorporant elements de la dansa i l’alumnat genera i 

crea conjuntament les seues pròpies coreografies. L’expressió corporal facilita 

aixi, l’observació, la reflexió i la creació artística. És en aquest sentit que en la 

investigació es parla del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu.  

Una vegada aclarits aquests termes, repassem la situació de la dansa respecte 

de l’educació i les valoracions que sobre la seua aportació fan diferents 

autors/es.  

1.2.1.2. Les aportacions de la dansa a l’educació 

La inclusió de la dansa en l’àmbit educatiu no ha estat fàcil, segons McCarthy 

(1996) per una sèrie de raons històriques i axiològiques que l’han mantés en 

un segon lloc.  

El desconeixement de les aportacions de la dansa al desenvolupament integral de la 
persona, la consideració eminentment femenina d'aquesta activitat i / o la manca de 
formació del professorat pel que fa al tractament d'aquest contingut rítmic-expressiu, 
són algunes de les raons que podrien justificar el desaprofitament de la dansa com a 
agent educatiu de l'expressió corporal en l'educació física actual (García, Pérez i Calvo, 
2011: 33).	  	  

Els estereotips i les connotacions negatives associades a la dansa que han 

provocat, en alguns casos, fins i tot la seua prohibició per part d’algunes 

religions, així com la seua consideració sexista, l’han desplaçada dels espais 

reglats del currículum ordinari, relegant-la a l’oferta que cobreixen les activitats 

complementàries i extraescolars (Vicente, Ureña, Gómez y Carrillo, 2010). 

Aquesta consideració secundària de la dansa ha propiciat la falta d’un 

currículum específic, amb la conseqüent falta de formació per al professorat i 
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la no consideració, per tant, d’espais adequats, materials i recursos 

bibliogràfics.  

Com assenyalen Vicente et al., (2010), han estat diversos els autors i autores 

que assenyalen com a principals causes d’aquesta situació el desconeixement 

de les aportacions de la dansa al desenvolupament integral de la persona, 

remarcant les nombroses aportacions educatives de la dansa al 

desenvolupament físic, social, intel·lectual i afectiu-emocional de les persones 

(Laban, 1984; Ossona, 1976; Fuentes, 2006; McCarthy, 1996; Gardner, 1993; 

Peralta, 2013; Hanna, 1999). 

Pel que fa al desenvolupament físic,  Laban (1984) i Ossona (1976) destaquen 

la importància de la dansa perquè tot i ser un aspecte treballat per la 

gimnàstica i l’esport, en la dansa té l’avantatge d’englobar tot el cos, no 

potenciar la competitivitat i tindre un caràcter hedonista. Laban destaca també 

el desenvolupament del sentit cinestèsic i l’autoconsciència en un medi social i 

objectiu. Fuentes (2006) destaca l’adquisició i desenvolupament d’habilitats i 

destreses bàsiques, l’adquisició i desenvolupament de tasques motrius 

específiques, el desenvolupament de la coordinació i habilitats perceptiu-

motores i el coneixement i control corporal.  

Respecte de l’àmbit intel·lectual, la dansa contribueix tant al coneixement dels 

contextos històrics, socials, culturals i artístics en els que es desenvolupa, com 

a l’aproximació cognitiva als elements que la formen (McCarthy, 1996). I en la 

dansa, el moviment estimula l’activitat de la ment; així, segons Laban (1984: 

34) “l’aprenentatge de la dansa moderna ha de basar-se en el coneixement del 

poder estimulant que exercita el moviment sobre les activitats mentals”. 

Gardner (1993: 44) considera a la dansa com una activitat en la que 

s’expressen i desenvolupen varies intel·ligències, “la cinètica-corporal, la 

musical, l’espacial i la intel·ligència interpersonal.  
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Les contribucions de la dansa a l’àmbit social estan, de sobra, constatades. Per 

a Ossona (1976: 16), la dansa “apareix com un fet col·lectiu, una activitat 

ineludible, en la realització de la qual cada participant es fon en l’acció, 

l’emoció i el desig amb el cos general de la comunitat”. Pel que fa a les 

relacions entre els i les participants, és una activitat que precisa del contacte 

corporal i de la coordinació, expressió i comunicació dintre del grup en el que 

es balla. Fuentes (2006: 428) suggereix que la dansa “pot millorar la capacitat 

expressiva comunicativa corporal del subjecte més enllà del llenguatge verbal 

[...] És de suposar que aquest enriquiment li possibilitarà noves vies 

d’interacció i d’interrelació social, i incidirà en la millora del coneixement i 

comprensió de sí mateix i dels altres”. A més, la dansa genera patrons 

acceptats de moviment dintre de les diferents cultures i grups socials en les 

que es manifesta.  

I el més important de tot és l’aportació que la dansa fa al desenvolupament 

personal, tant com a mitjà de comunicació i d’expressió i manifestació d’estats 

d’ànim, com d’autonomia personal pel fet d’adquirir un major control del cos, 

que comporta major confiança i seguretat en sí mateix. Peralta (2013: 27) 

afirma que “les condicions d’expressió, simbologia, imaginació, creativitat, 

sentit estètic, sensibilitat i percepció que s’estableixen en disciplines artístiques 

com la dansa, la música, el teatre o les arts plàstiques ajuden a la integritat en 

el desenvolupament de l’alumne”. La pràctica de la dansa proporciona entorns 

relaxats i alegres que afavoreixen l’expressió personal. La dansa permet 

materialitzar i donar forma a experiències, sentiments i representacions de la 

vida real o  de la imaginació, contribuint al desenvolupament de la creativitat. 

Ossona (1976) creu que els i les docents deuen apreciar i encoratjar la 

capacitat expressiva i creativa de l’alumnat i mai censurar-la.  

Pel que fa al valor educatiu i de desenvolupament de la dansa, aquest ha estat 

investigat per Hanna (1999: 108) qui assenyala que la pràctica de la dansa “pot 
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promoure l’aprenentatge cognitiu, les relacions socials, el creixement personal, 

la responsabilitat i l’apreciació cívica”.  

I, Cohan, en referir-se als efectes benèfics de la dansa expressa que 

la dansa exercita tot l’ésser; ens ajuda a sentir-nos a gust en el nostre cos, a tindre 
consciència del mateix i inclús ens retorna a la relació amistosa que manteníem amb ell 
en la infància; desenvolupa la disciplina, la sensibilitat cap als altres i la consciència de les 
sensacions pròpies; i el millor de tot és que es tracta d’una manera divertida de fer 
exercici i implica una explosió d’energia que fa ballar senzillament pel plaer de viure 
(Cohan, 1989: 10).  

Ens centrem ara en els autors i posicionaments que ens guien i amb els quals 

compartim la visió d’ensenyament de la dansa en l’adolescència. 

1.2.1.3. El model d’ensenyament que ens agrada 

La meua experiència com a ballarina i docent, les lectures fetes sobre identitat, 

performativitat i teoria crítica, el meu posicionament educatiu i ideològic i el 

compromís amb una docència crítica i reflexiva em fan concebre l’educació 

com un mitjà per a acompanyar i ajudar a conformar persones íntegres, 

ciutadans i ciutadanes amb capacitat per enfrontar el món conscientment, 

sense deixar-se dur per una societat cada vegada més consumista i homogènia. 

Aquests esmentats, són els trets que em fan optar per una visió 

transformadora de l’educació en la qual la dansa, junt amb les altres arts, es 

converteixen en generadores de formes de socialització. Entenc l’educació a 

través de les arts des del seu conjunt, com a àmbit artístic que “obligue” als i 

les especialistes de les diferents arts a compartir els seus sabers en pro d’una 

educació artística no compartimentada, on la formació docent aprope les arts i 

els/les docents puguen enriquir-se mútuament, amb experiències artístiques 

viscudes des de la corporalitat, la creativitat, la interpretació artística plural, la 

performativitat, el compromís social i la reflexió sobre el procés viscut. 

D’aquesta manera es podrà compartir i contagiar a l’alumnat, perquè haurà 

estat un procés que, primerament, haurà estat compartit pel professorat.  Com 
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diu Moreno (2011: 49), cal afavorir el coneixement complex, fent que 

l’alumnat no reproduixca sinó que cerque i plantege solucions. “No es 

proposen activitats amb l’objectiu d’aprendre a interpretar i crear, sinó que es 

proposa interpretar i crear (i així, practicant anem aprenent) per aprendre a 

aprendre i aprendre a compartir”. Es tracta, segons l’autora, de principis que 

no prioritzen el despertar un gust estètic adreçat al consum turístic, sinó 

despertar en l’alumnat un interès per les manifestacions humanes que 

construeixen la realitat i que ens ajuden a aprendre qui som.  

Des d’aquest posicionament, són interessants les aportacions fetes per 

Jaramillo i Murcia (2002) a partir d’un estudi de la dansa des de dues esferes:  

1. l’esfera de la dansa com alternativa de comunicació, fent un esbós des 

de la idea d’expressió i quotidianitat i des de la relació real que la dansa 

posseeix en la joventut actual, i 

2. l’esfera de la dansa com alternativa d’educació, sustentada des d’algunes 

reflexions sobre allò educatiu, la realitat contextuada, la validació de 

missatges, l’educació desescolaritzada i el paper que aquesta juga en 

aquests escenaris de l’educació. 

Pel que fa al primer punt, la dansa com alternativa de comunicació, els 

autors ens recorden que cada subjecte posseeix la seua pròpia expressió 

corporal que el caracteritza i que, en part és hereva de la cultura a la que 

pertany. Es tracta d’expressions corporals individuals que són manifestació de 

la subjectivitat de cadascú, d’allò que ens fa ser diferents als altres.  

El saber del cos remiteix a una comprensió de la reflexivitat corporal en la cultura on els 
subjectes estan inscrits. S’extén a la competència d’un subjecte per a tindre consciència 
de les seues esllavissades, les seues sensacions corporals, domini de la corporalitat, 
registre de les sensacions físiques, fluïdesa dels seus moviments [...]. En aquest sentit, 
l’educació corporal en lloc de donar detalls anatòmic fisiològic dels cossos, que els 
subjectes ja coneixen, deuria brindar alternatives d’accés a una subjectivitat que en molts 
subjectes és poc coneguda (Cachorro, 2008: 5).  
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A més, segons Jaramillo i Murcia (2002), la subjectivitat es construeix en la 

intersubjectivitat que es té amb l’altre que és diferent a u mateix, però que, a la 

vegada se sembla, en la mesura que comparteixen un discurs o acció. Per 

aquesta raó, l’expressió corporal està lligada amb la quotidianitat i la seua 

manifestació artística és un dret de totes les persones i no sols d’aquelles que 

practiquen les arts escèniques amb rigurositat. L’expressió forma part dels 

nostres imaginaris i es potència com a forma d’encontre i comunicació a 

través del ball i la dansa. 

Ara bé, per a parlar de l’esfera de la dansa com alternativa de comunicació, cal 

centrar la nostra anàlisi en els seus aspectes comunicatius. En aquest sentit cal 

remarcar les aportacions de Freire (2001, 2002a, 2002b), Vygotsky (1979, 

1987) i Habermas (2003a, 2003b) al voltant d’una perspectiva comunicativa i 

una conceptualització dialògica del fet educatiu. Com Freire fa palés (2002a: 

100): “No existeix comunicació sense dialogicitat i en la comunicació està el 

nucli del fenomen vital”. S’evidencia així la prioritat d’assumir  d’una manera 

responsable les relacions interpersonals que faciliten la interpretació 

d’ambdues parts d’un diàleg. I, és des d’aquest punt de vista, com assenyala 

Habermas (2003a), que les nostres accions han d’estar orientades a 

l’enteniment. En aquest sentit, referint-se a les accions comunicatives, ens diu:  

els plans d’acció dels actors implicats [en una acció comunicativa] no es coordinen a 
través d’un càlcul egocèntric de resultats, sinó mitjançant actes d’enteniment. En l’acció 
comunicativa els participants no s’orienten primàriament pel propi èxit; abans 
persegueixen els seus fins individuals sota la condició que els seus respectius plans 
d’acció poden harmonitzar-se entre sí sobre la base d’una definició compartida de la 
situació (Habermas, 2003a).  

Per a Jaramillo i Murcia (2002) en un procés de validació de missatges es fa 

necessari un llenguatge que s’aprope a les característiques dels interlocutors, i 

nomenen la dansa, el ball i la música com mitjans importants per aconseguir 

aquesta comunicació amb qualsevol tipus de comunitat. Els autors ressalten 

cóm les comunitats marginals, malgrat les seues necessitats i dificultats per 
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accedir a majors nivells d’educació i culturització, troben en aquestes 

manifestacions, el vehicle més oportú per expressar les seues emocions, 

desitjos i rebutjos cap a la societat. A més, ficant l’adolescència en el punt de 

mira de la nostra actuació docent, el paper de l’educació s’ha  de fonamentar 

en el reconeixement dels nous escenaris que canalitzen l’atenció de les cultures 

juvenils que fan possible que el jovent s’apassione per l’aprenentatge, que 

s’emocione davant les possibilitats que l’entorn li brinda i que somnie amb les 

possibilitats que el seu propi cos li pot oferir (Jaramillo i Murcia, 2002).  

Pel que fa al segon punt, el de la dansa com alternativa d’educació, 

Jaramillo i Murcia (2002) ens recorden cóm la quotidianitat del jove actual es 

mou entre les velles tendències culturals i les modernes possibilitats ofertades 

pels mass-media. La influència en la formació de les persones de la institució 

escolar, de la família o les religions, ha entrat en clara competició amb nous i 

potents agents socials –TV, publicitat, noves tecnologies informàtiques, 

internet,...- que empren discursos més suggerents i persuasius, però també 

moltes vegades més uniformants i consumistes, capaços de captivar i 

sintonitzar millor amb la freqüència d’ona emprada pel nostre alumnat sense 

despertar el seu esperit crític. Hem d’educar persones que front a la 

informació i la comunicació audiovisual tinguen capacitat d’escollir, organitzar 

i comprendre els missatges que els hi arriben per diferents canals, i poder 

analitzar i interpretar críticament la informació establint punts de vista propis 

ben justificats. En darrer terme, es tracta de “promoure un accés comprensiu 

a la informació com a premissa per a provocar en els i les alumnes la capacitat 

de desenvolupar un pensament que contribuixca a la seua educació ciutadana” 

(Miralles, 2003: 10). D’aquesta manera, la cultura de la imatge, de la 

digitalització, de la informàtica, de la telecomunicació, s’ha convertit en un 

important agent educatiu que constantment influència a la joventut i consolida 

en el seu imaginari una cultura que es mou entre els elements proteccionistes 

de la tradició, els racionalistes, reproductivistes i normatius de la modernitat i 
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els fraccionats, subjectius i llibertaris de la postmodernitat (Jaramillo i Murcia, 

2002).  

L’escola deu acceptar el repte que implica formar persones per a aquest 

context híbrid, enxarxat i permanentment interconnectat, en continua 

transformació. L’escola, front a aquest escenari, ha d’ajudar a propiciar un 

desenvolupament humà que implique la capacitat de les persones que, com 

diria Amartya Sen (2000), els permeta escollir i dur a terme el tipus de vida 

que tenen raons per valorar. Capacitat que, com aquest autor assenyala, 

precisa del procés democràtic i participatiu de la comunitat per tal de dur-se a 

terme. El desenvolupament d’aquesta capacitat per a Jaramillo i Murcia (2002) 

precisa de tres condicions educatives: que els subjectes desenvolupen la seua 

capacitat de “ser projecte”, de constituir-se en subjecte comunicatiu i en 

subjecte negociador de perspectives culturals. Amb el concepte “ser projecte”, 

es refereixen a la possibilitat de constituir-se permanentment, de projectar-se 

o exposar-se a una aventura possible, des de la subjectivitat i com capacitat de 

ser u mateix, en tant responsable dels seus actes. Com a “subjecte 

comunicatiu”, l’alumnat ha de desenvolupar la capacitat d’aprendre a 

argumentar i a escoltar arguments. Però per a que el diàleg siga capaç de 

propiciar la realització constructiva de nous aprenentatges ha de cercar 

l’enteniment i estar basat no en pretensions de poder sinó de validesa. Per a 

que es donen aquestes possibilitats en un diàleg, com apunten (Sáez-Benito, 

Traver i Martín, 2007: 23), entre els seus participants “ha d’haver voluntat de 

construcció de sentit ja que és una creació comunicativa conscient i 

voluntària”. En aquesta línia, Wells (2001:186) apunta: “podem caracteritzar el 

discurs com la conducta col·laborativa de dos o més participants que empren 

el potencial de significat d'un llenguatge compartit per a mediar en 

l'establiment i l'èxit dels seus objectius en l'acció social”.  
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Finalment, com a “subjecte negociador” de perspectives culturals, s’assumeix 

que l’estudiantat i el o la docent tenen la capacitat de reconèixer-se en les 

seues competències comunicatives. En aquest sentit, l'escola i l'aula són 

enteses com a escenaris d’encreuament cultural (Pérez Gómez, 1995a). L’aula, 

des d’aquesta perspectiva, es configura com un espai de comunicació i diàleg, 

d’intersecció dels coneixements, en el què, mitjançant la negociació cultural 

oberta i permanent, podem generar un context de comprensió comuna, 

enriquit constantment amb les aportacions dels diferents participants. 

Jaramillo i Murcia (2002) assenyalen, també, que la dansa es converteix en un 

important mitjà de formació que ajuda als joves i xiquets a cercar les formes 

morals, ètiques, socials, afectives i psicomotrius, donat que és facilitadora de la 

convivència amb cadascuna d’elles, sent els aprenentatges vertaders processos 

de desenvolupament integral. Reconeguent a la dansa com canalitzadora 

d’aquest joc de comportaments, és com l’escola pot donar resposta als 

imaginaris de les comunitats contemporànies, degut a que aquests imaginaris 

es desenvolupen en l’escenari d’allò corporal, atès que és a partir de la posada 

en escena de la seua corporeitat que el jove vol fer-se notar en un context 

controlat pels adults. 

Com aquests autors assenyalen, el paper de l’escola deu sustentar-se en el 

rescat de la llibertat del cos per a procurar el descobriment de les seues 

múltiples possibilitats i no en l’exercitació de la prohibició, de la pràctica 

normativa del moviment, de la mecanització d’unes formes que limiten eixa 

possibilitat de descobrir-se.  

açó sols és possible des de la recuperació de la classe com joc, com dansa, és a dir, fer de 
la classe un escenari de sublimació, de goig, de gaudiment, de ball, de llibertat, 
d’encontre amb allò voluntari i l’assumpció modificatòria de regles; és convertir els 
moments d’ensinistrament en encontre amb la indagació, amb l’expressivitat, la 
manifestació del desig, la fantasia i el projecte; és canviar la normativitat pel goig 
d’aprendre, per la voluntat de la participació i negociació de les regles; és canviar la 
mecanització per la recerca i encontre amb la diversitat; és assumir l’escola com escenari 
de negociació cultural (Jaramillo i Murcia, 2002: 6).  
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Aquest model d’escola estaria proper del que normalment identifiquem com 

escoles alternatives a l’escola ordinària i convencional. En un intent de síntesi, 

aquest tipus d’escoles i experiències que beuen de les pedagogies lliures i no 

directives, antiautoritàries i democràtiques –en un sentit radical-, per a 

Carbonell (2015), en menor o major mesura presenten algunes de les següents 

senyes d’identitat: desencant front al poder i el canvi polític, educar en 

llibertat, elecció d’allò que es vol aprendre, educació multidimensional (més 

enllà de la raó), entorns diversificats, rics en materials i plens d’oportunitats, 

autogovern, el professorat com a mediador, agrupacions internivells i flexibles, 

escoles menudes i economia i manca de reconeixement. Segons Jaramillo i 

Murcia (2002), la dansa i en general les manifestacions estètiques de l’ésser 

humà, propicien aquests espais de comprensió i sentiment, i porten a 

l’estudiantat a experimentar una vertadera educació amb sentit, atès que trenca 

amb les normatitzacions sistemàtiques de l’escola convencional, canviant 

possibilitats de llibertat, creativitat i imaginació; on la percepció del fenomen 

educatiu es fa des del desig d’estar involucrat en ell. Des d’aquest punt de 

vista, com assenyalen Contreras i Pérez de Lara, l’educació acaba sent  

experiència precisament perquè apareix davant d’allò que era previsible, allò sabut; no 
pot estar sotmès a control, ni ser producte d’un pla. Per aquesta raó ens obliga a pensar, 
per a ser acollida en la seua novetat com allò que no encaixa, o allò que necessita d’un 
altre llenguatge, una nova expressió, o un nou saber per a donar compte d’aquesta. 
L’experiència ho és en la mesura que reclama significats nous per allò viscut (Contreras i 
Pérez de Lara, 2010: 25). 

Una escola que pretenga anomenar-se contextuada, deu flexibilitzar les seues 

fronteres consentint l’intercanvi entre els coneixements de cada microentorn i 

de cada microcultura representada en els estudiants, els mestres i els pares. 

Això implica que els coneixements de la comunitat total es porten a l’escola i 

que, a la vegada, els coneixements escolars siguen portats a la comunitat per a 

ser validats per aquesta i poder retornar de nou a l’escola. 
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1.3. La performativitat com a praxi.  

El concepte performativitat va ser proposat per J.L. Austin (1962) filòsof del 

llenguatge que defensava una connexió obligada entre llenguatge i acció 

(Austin, 2010). El discurs filosòfic fins eixe moment partia de “veritats”, actes 

de parla “constantius” que passaven de generació en generació com realitats. 

Per a Austin, també hi ha actes de parla performatius que es donen quan l’acte 

de la parla o la comunicació impliquen una acció a més de la paraula. El més 

interessant de la seua teoria és que no calia que passés res després de les 

paraules perquè en sí ja emprenien l’acte, performaven. En els anys 70, 

Derrida va fer una aportació, afegint que els actes de parla2 performatius no 

són exercicis lliures i únics, expressió de la voluntat d’una persona sinó 

accions repetides i reconegudes per la tradició o per convencions socials. 

L’autor posa l’exemple de frases fetes del tipus “Jo inauguro aquest pantà”, 

expressió que no tindria sentit si prèviament no hi hagués una memòria social 

de cóm, i per part de qui, s’inauguren les obres públiques. Així, segons Derrida 

(1989), les expressions performatives remeten sempre a un patró de 

coneixement autoritzat que permet que les paraules i les accions tinguen el 

poder de transformar la realitat. Posteriorment, a partir de la primera meitat 

dels 90, la filosofa nord-americana Judith Butler va traslladar les teories 

d’Austin i Derrida als estudis de gènere, qüestionant els plantejaments 

essencialistes de la identitat al fer una desconstrucció del gènere i indicar cóm 

el génere i el cos són construïts social i culturalment. L’autora ho expressa així: 

En la mesura que la denominació de "xiqueta" siga transitiva, és a dir inicie el procés 
mitjançant el qual s'obliga a algú a adoptar la "posició de xiqueta", el terme o, més 
precisament, el seu poder simbòlic, governa la formació d'una feminitat interpretada 
corporalment que mai s'assembla per complet a la norma. Aquesta, però, és una 
"xiqueta" que està obligada a citar la norma per a que se la considere un subjecte viable i 
per poder conservar eixa posició. De manera que la feminitat no és producte d'una 
decisió, sinó de la cita obligada d'una norma, una cita, la complexa historiaricitat de la 
qual, no es pot dissociar de les relacions de disciplina, regulació i càstig (Butler, 2002: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Així es van anomenar les expressions performatives després dels estudis realitzats per John L. Searle. 
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326). 

Segons Butler (2002), de la mateixa manera que les paraules tenen el poder de 

crear realitat (en contextos autoritzats), els nostres comportaments i accions 

tenen el poder de construir la realitat dels nostres cossos. Així, el gènere pot 

deixar d'entendre’s com una cosa que emana d'una suposada essència natural, 

universal i estable (home o dona) i començar a entendre’s com quelcom 

construït, com una cosa que resulta del que fem, de cóm ens posicionem en el 

món i de l'efecte que els entorns socials i culturals tenen sobre nosaltres. En 

aquest sentit, es pot dir que tant "gènere" com "sexe" són conceptes 

performatius, és a dir, són realitats que es produeixen a través del 

comportament i del discurs. Butler problematitza els conceptes d’identitat i de 

subjectivitat mostrant que són pura construcció i com a tals poden ser 

desconstruïts. Així, la identitat està subjecta a múltiples possibilitats.  

Vidiella (2006) argumenta que el terme performativitat té a veure amb la 

constitució de la identitat a través d’aproximacions a models ja pre-establerts 

però també contempla aquells actes fallits que no aconsegueixen aproximar-se 

a la norma i que acaben evidenciant el seu caràcter construït. 

Assagem diàriament els rituals de la conformitat, a través de la vestimenta, el gest, la 
mirada i la interacció verbal dins l'àmbit del lloc del treball, l'escola, l'església, l'oficina de 
govern. Però la repetició mai és exacta; els individus, especialment aquells que alberguen 
el desig de desidentificar o ≪transgredir≫, no fracassen a repetir, sinó que ≪fracassen a 
repetir fidelment≫ (Yúdice, citat per Vidiella, 2006). 

Vidiella (2006) ens recorda que les ciències socials adopten la performance i la 

performativitat com àmbits normatius més que en els seus aspectes 

alliberadors i subversius; els conceptes de performance i performativitat 

dominen el discurs crític tant en els estudis culturals com en els negocis, en 

l’economia i en la tecnologia fins al punt que en els països angloparlants és 

freqüent utilitzar la paraula performance per a referir-se tant a normes 

d’instrucció d’un aparell tecnològic com al rendiment i eficàcia d’un 

treballador. Com assenyala Taylor (1993), d’entre els diferents sentits de la 
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paraula performance, el de la posada en escena és possiblement el més comú. 

Però per endinsar-nos en els aspectes de la performance que potencien la 

interpel·lació crítica i el qüestionament d’allò hegemònic, com aquesta autora 

apunta cal anar més enllà:  

Performance, com una estratègia deconstructiva, ens permet desestabilitzar un sistema 
de representacions basat en un sistema binari exclusiu i reificant. Això es veu no només 
en termes masculí / femení [...], però també en tot un seguit d'oposicions que, 
desmitificades, faciliten una crítica a nivell de classe social, identitat ètnica i sexual 
(Taylor, 1993: 54). 

Respecte a la diferència entre performance i performativitat, Vidiella (2006), 

assenyala que la performance és un fer o re-fer conscient tant per part dels 

performers com dels espectadors. En canvi, la performativitat vindria a ser un 

tipus de performance que dissimula les empremtes de les construccions 

repetitives i, per tant, comporta una nova regulació i constricció. I, degut a 

que mai es concreta una repetició exacta, en els moments d’aplicació, 

reinvenció, reproducció i reinscripció de la norma, es pot donar també una 

subversió de la mateixa que haurà de comportar la generació de comunitats 

interpretatives espontànies perquè, per a que funcione com a subversió de 

l’autoritat, no cal sols amb “la intenció de l’autor”. En aquest sentit, per a 

Fischer-Lichte i Roselt (2008: 120) “una performance és un joc, les regles del 

qual poden dur-se a terme lliurement durant la performance, per la qual cosa 

ambdues parts (performers i espectadors) estan lliures per a molestar-se 

trencant les regles que alguna vegada foren acceptades, negociant noves regles 

del joc”. 

Vidiella (2006) proposa una pràctica de dissidentificació a mans de les 

identitats dissidents, mitjançant estratègies d’invisibilitat activa o de visibilitat 

sempre en contínua sospita. Es tracta així d’evitar que eixes estratègies siguen 

novament fetitxitzades i absorbides pels discursos normatius. Quan alguna 

posició o estratègia contra hegemònica és abduïda pel poder establert, 

ràpidament deixa de ser-ho i es domestica. La història recent ens dona molts 
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exemples de cóm en institucionalitzar els moviments crítics, aquests perden 

tota la seua força subversiva i transformadora (maig del 68). L’autora pensa 

que els cossos i les subjectivitats encarnades són els vertaders espais de 

resistència al poder; que en el camp de les arts és important generar pràctiques 

polítiques de corporització que repten i negocien amb les representacions 

dogmàtiques a partir dels propis cossos i generant allò que Guattari anomena 

“micropolítiques del cos”. Es dona així una resistència discursiva i a la vegada 

encarnada que implica als participants com a productors i receptors actius, 

convertint-se en co-creadors dels significats i experiències dels esdeveniments, 

en un empoderament a través de l’apropiació i transformació de les pràctiques 

culturals. 

La tendència performativa va sorgir segons McKenzie (2001) en contextos de 

lluita envers les diferències de gènere, raça, sexe, ètnia, classe, edat, etc, 

desenvolupant nous models d’eficàcia social modelats per la performance i la 

teoria crítica. Després es va articular com a disciplina en l’àmbit acadèmic 

universitari i va produir un nou subjecte de coneixement, el subjecte 

performatiu. 

Lorente (2013) afirma que en la performativitat cobren importància els 

processos creatius per sobre dels productes de la creació. La indagació del 

procés creatiu ha de donar compte dels problemes, procediments i opcions 

preses durant el projecte, i al mateix temps també s’ha de donar compte de sí 

mateix. Precisa d’una actitud reflexiva per part del subjecte en relació a 

l’objecte de la investigació, de tal forma que, ambdós es reconfiguren 

mútuament. Per a poder dur a terme aquesta mirada reflexiva, cal recórrer a 

escriptures autoetnogràfiques, quaderns de camp i estratègies de notació 

escènica (enregistraments de coreografies, treballs creatius, etc).  

Rodríguez-Quiles (2013) a l’adaptar el concepte d’Austin de “fer alguna cosa 

segons es diu” a l’educació i, concretament a l’educació musical en primària, 
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refà la frase i la transforma en “fer alguna cosa al temps que es fa alguna 

cosa”. Es tracta d’entendre allò performatiu no com la realització d’una acció 

aïllada sinó com la realització d’una praxi o (ressaltant l’aspecte processual) 

entendre-ho com realització pràctica. Per a aquest autor allò rellevant no és el 

que es preveu sinó allò que realment succeeix durant l’actuació musical i cóm 

succeeix. 

Rodríguez-Quiles extrapola el “dir” d’Austin al “comportar-se”, “moure’s” en 

l’aula (i respectivament, un “quedar-se quiet”). Es tracta de tindre en compte 

aspectes referents al cos mentre la persona s’està comportant, i posa exemples 

cóm: alçar el braç per demanar la paraula, fer un gest amb el cap des del piano 

per a donar l’entrada, connectar-se al facebook durant la classe amb la intenció 

de desconnectar de l’explicació del professor, etc. Ens recorda cóm el 

videoclip va canviar els modes de concebre el pop i ara ja no s’entén la música 

pop sense la seua performance associada. L’autor també fa referència a l’aula de 

música com un espai performatiu, tant per les diverses disposicions que pot 

adoptar com per les possibilitats d’acció que dona. Es tracta d’un espai 

vivencial, transitori, provisional, volàtil... que existeix com a tal en el moment 

viu en el que és utilitzat per l’alumnat i el professorat, amb els seus cossos i els 

seus sentits, les seues veus, instruments, moviments... i que obri múltiples 

possibilitats de relació i percepció a qui està present.  

Cada moviment de persones, objectes, llums, cada sò individual o formant part d’una 
melodia, a capella o polifònic, vocal i/o instrumental... permet transformar l’espai en un 
organisme viu, alguna cosa pareguda a l’espai performatiu que estudia Fischer-Lichte 
(2004) en el cas del teatre (Rodríguez-Quiles, 2013: 61). 

La pedagogia performativa també ha rebut crítiques d’alguns autors com Soler 

i Vilanou (2001) que diuen que és hereva de les visions utilitaristes, 

pragmatistes i instrumentalistes del pensament Deweià, de la segona guerra 

freda, i que entraria dintre de la visió postmoderna. A partir d’ací, consideren 

que els seus plantejaments són molt propers a les corrents educatives 
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neoliberals que s’apropen a les tesis d’un pensament únic. 

 

1.4. La Performativitat en les Arts 

En la cultura del present en la qual vivim, on el que compta és el ací i ara, la 

direcció que han pres les arts cap a allò processual i performatiu, va agafant 

cada vegada més terreny. 

Com assenyala Wenger (2012), a començaments del S. XX, alguns artistes 

plàstics, per fer front a les imposicions mercantils sobre la seua obra i pel seu 

convenciment de la necessitat d’apropar l’art a la vida, varen començar  a 

incloure els seus cossos com a vehicle de les seues concepcions estètiques. 

Aquesta pràctica es coneix com a performance i ha servit per a promoure la 

recerca d’una relació més directa i espontània amb l’espectador/a, amb 

accions que ocorren en un espai i temps determinat. 

La paraula performance prové del anglès i analitzant el sentit d’aquest vocable 

des de les arts escèniques, tal i com comenta Taylor (1993), s’ha emprat 

generalment per a referir-se a dos fenòmens antitètics. El primer es podria 

traduir com una “posada en escena” que, partint de què el teatre és un text 

híbrid que combina text i espectacle, es defineix en oposició al text dramàtic. 

Per un altra banda, el segon fenomen es constituiria com una forma anti-

teatral, oposat al teatre en tot el seu sentit –no en una de les dues parts 

constitutives del mateix, el text-. És des d’aquest segon sentit que hom parla 

de performance art, públic art, etc. Ara bé, per a aquesta autora, hi ha un 

tercer sentit de la paraula performance que, desafortunadament, s’exclou de 

les discussions acadèmiques.  

Més que un producte dramàtic –siga una posada tradicional o de performance art- 
performance significaria el procés mateix de teatralització social, l’acte d’assumir o re-
presentar o atacar un rol provinent dels nostres limitats repertoris socials per a finalitats 
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que van més enllà d’allò estètic [...] La teatralització social no és antitètica ni al teatre ni 
al performance art sinó que seria l’element deconstructiu capaç de qüestionar la 
ideologia subjacent de tot sistema cultural de representació (Taylor, 1993: 50).  

Aquest tercer sentit és el que converteix la performance en una acció 

parrèsica, contrahegemònica, que cerca la transformació social.  

La performance art, és una concepció de l’art en viu com art contemporani hereu 

dels Happenings, Actions, Fluxus events i Body Art de finals dels 60 però que ja a 

començaments del S. XX tenia presència en les accions en viu de les corrents 

avantguardistes: Futurisme, Constructivisme, Dadaisme i Surrealisme.  

Segons Grumann (2008), el performance art  estableix com a criteris fonamentals 

del seu fer: a) les relacions amb el temps, es a dir, amb la durada i els 

moments; b) les relacions de simultaneïtat i no repetició i c) la presència 

corporal. El performance art qüestiona la noció tradicional d’obra com un 

artefacte distant i també les divisions entre l’obra -com objecte acabat- i el 

procés, centrant-se en la procesualitat de l’acció. L’autor recorda que el teatre i 

la dansa també varen incorporar al seu fer les característiques de la 

performance, particularment des de la noció de performativitat, incorporació 

que es coneix com “el gir performatiu de les arts”, concepte cunyat i teoritzat 

per Erika Fischer-Lichte en la seua obra Ästhetik des Performativen. 

La difuminació de les fronteres entre les arts, proclamada o observada reiteradament des 
dels anys setanta per artistes, crítics d’art, estudiosos i filòsofs pot ser descrita també 
com a gir performatiu [...] En lloc de crear obres, els artistes produeixen cada vegada 
més esdeveniments en els quals no estan involucrats sols ells mateixos, sino també els 
receptors, els observadors, els oients i els espectadors. Amb això es modificaven les 
condicions de producció i recepció artística en un aspecte crucial. La funció essencial 
d’aquests processos ja no l’exerceix una obra artística d’existència independent, al marge 
dels seus productors i receptors [...] En el seu lloc ens les veiem amb un esdeveniment al 
qual posa en marxa i dona fi l’acció de varius subjectes: la de l’artista i la de l’oient o 
espectador (Fischer-Lichte, 2011: 45). 

Aquesta teòrica alemanya argumenta que el gir performatiu suposa un canvi 

en l’experiència estètica des de la semiòtica cap a la performativitat, de tal 

forma que l’obra cobra sentit perquè crea una vivència en l’espectador/a. 
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Front a la lectura o interpretació de l’objecte estètic, propis del paradigma 

anterior, en la performativitat es constitueix un esdeveniment que genera una 

experiència compartida per creador/a i receptor/a. Desapareix l’objecte d’art 

com una entitat inalterable a la qual el receptor pot tornar una i altra vegada 

per trobar-li nous significats. Per contra, en la nova situació estètica, els pols 

subjecte i objecte no es diferencien sinó que donen pas a un esdeveniment 

procesual que envolta al públic en la seua creació (Fischer-Lichte, 2011). Una 

altra característica de la performativitat és que el procés de recepció provoca 

reaccions no sols intel·lectuals sinó també fisiològiques, afectives, volitives, 

energètiques i, fins i tot, motores. En la performativitat, l’espectador/a 

abandona el seu estat passiu i es veu submergit en l’esdeveniment de l’obra. 

Com assenyala Sánchez (2003), en els últims anys, per tal d’abordar una 

comprensió global de la cultura contemporània, diversos autors han proposat 

l’ús de la categoria performatiu, que dintre del context artístic està substituint (o 

creant relacions) al concepte “text”, model de la cultura occidental. La 

representació del “món com a text” està sent superada per la representació del 

“món com a actuació (Performance)” (Conquergood, 1991: 190 citat per 

Sánchez, 2003: 54). 

El performatiu es refereix a l'execució o posada en escena d'una performance, 

i el performatiu es referirà a la forma en què l'intèrpret es converteix en una 

identitat única i particular en el moment de la posada en acte de la 

performance. D'aquesta manera, més que posar l'èmfasi en què interpreta, 

l'accent estarà donat en cóm l'intèrpret "és" en el moment de la posada en 

escena, i la rellevància que això té amb la comunicació a un altre i la 

significació que genera en cada participant de l'acte performatiu, ja siga com a 

intèrpret o com a receptor de l'obra. 

En els anys 60, la dansa, a l’igual que els altres llenguatges artístics va influir i 

es va deixar influir per la performance. La dansa es trobava en la seua 
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modernitat però els experiments, en ciutats com New York, amb els diferents 

llenguatges artístics va suposar un canvi front a l’hegemonia de les corrents 

estilístiques (Graham, Humphrey, Weidman, Limon, entre altres) i va sorgir 

allò que ara s’anomena dansa contemporània.  

La dansa, com el teatre, la literatura o la música genera discursos més enllà de 

sí mateix, problematitza i genera preguntes. En aquest sentit, és un discurs 

performatiu. 

En la present investigació el treball performatiu s’utilitza en el sentit que 

qualsevol art, pel fet de ser-ho, implica en sí mateix una acció performativa, i 

entenent allò performatiu en relació al concepte de realització escènica del que 

parla Fischer-Lichte (2011), que no té perquè ser sols la que es representa en 

un escenari front a un públic sinó els assaigs i allò que aconteix durant el 

procés creatiu o, com ressalta Rodríguez-Quiles (2013), entendre allò 

performatiu no com la realització d’una acció aïllada sinó com la realització 

d’una praxi (realització pràctica). També en el sentit, com diu Vidiella (2006), 

de que la performativitat implica en sí mateix la constitució de la identitat. És 

una investigació que, tal i com apunta Lorente (2013) indaga sobre el  procés i 

no focalitza la mirada sols en el producte; el subjecte de la investigació se situa 

dintre de la mateixa, reflexionant sobre la seua pròpia pràctica i utilitzant 

registres autoetnogràfics. I, finalment, entenem que el gir performatiu de les 

arts, ha d’avançar en el tercer sentit d’interpel·lació, qüestionament d’allò ja 

establert i transformació social, que a la paraula performance li atorga Taylor.  
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1.5. Dansa i Construcció de la Identitat 

1.5.1. De què parlem quan parlem d’Identitat? 

Segons Chiriguini (2006) el concepte d’identitat varia segons les perspectives 

teòriques que acompanyen a cadascuna de les seues definicions i que tenen a 

veure amb les diferents interpretacions que aquestes fan sobre els fenòmens 

socials. Així, l’enfocament essencialista (o objectivista), el més clàssic, defineix la 

identitat com allò que roman inalterable a través del temps, allò idèntic a sí 

mateix, allò que perdura conforme a certs trets essencials. L’enfocament 

subjectivista planteja que la identitat és un sentiment d’autoidentificació o de 

pertinènça a un grup; la identitat es descobreix dintre d’un mateix i implica 

identitat amb altres. Aquest enfocament dóna compte del caràcter dinàmic 

variable de la identitat, però a la vegada, en accentuar el caràcter efímer i 

temporal de les identificacions, deixa de costat el fet que les identitats són 

relativament estables i es constitueixen en el sí dels processos socials i no es 

redueixen a decisions individuals. Per últim, l’enfocament relacional considera a 

la identitat sols en termes de la dinàmica social que caracteritza als grups 

socials i sosté que la noció d’identitat és una construcció col·lectiva i 

polifònica, oberta, sempre en construcció i subjecta a la possibilitat de 

resignificació, segons les condicions històriques.  

Aquests enfocaments mostren cóm la noció d’identitat és el resultat d’una 

construcció social i la seua definició està condicionada a l’enfocament teòric 

que es privilegie. A més, comparteix amb altres nocions el fet de ser 

històricament construïda.  

En la investigació que ens ocupa ens interessa tractar el concepte d’identitat 

lligat a l’educació i des de la seua construcció a través del treball amb el cos i  

la dansa. En apartats anteriors hem fet referència a la gran llosa que el 

modernisme, basat en el dualisme cartesià “cos-ment” ha suposat per a la 
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consideració del cos en l’educació. És per això que creguem oportú revisar els 

corrents de pensament que han influenciat la significació de la identitat. 

Aquest són: el pensament modernista, el pensament postmodernista i el 

pensament crític. 

El pensament modernista, (segles XVII i XVIII), es va caracteritzar pel 

predomini de la raó, per la idea del domini de l’home sobre la natura i per 

posar en la ciència i la tecnologia les esperances de futur.  

En aquest sentit, el problema del pensament es matisa per l'activitat científica i la realitat 
política, les postures desemmascaren a la teologia i el seu abast efectiu, desplaçant la 
qüestió filosòfica-metafísica substituint l'equació: Déu / món / Home per la de subjecte 
cognoscent / naturalesa unificada / saber universal (Ramírez, 2000: 51).  

El coneixement estava basat en la medició, l’experimentació i la demostració, 

exaltant els valors de la racionalitat per sobre de la subjectivitat. Per a Azam 

(1989: 79) el modernisme apareix com “una actitud que es defineix 

dialècticament front al món, un comportament individual front a una realitat 

en canvi permanent i, en conseqüència, el rebuig del dogmatisme com 

expressió d’una realitat fixada”. Per tant, planteja una nova definició dels 

valors humans en el món modern preocupant-se, com afirma aquest autor, 

per la identitat cultural. 

Tot aquest entramat que racionalitza la vida i la concepció de l’ésser humà, té 

la seua translació a les imatges que la modernitat construeix sobre el cos. 

Dintre de les concepcions del cos de la modernitat, el pensament racionalista 

considera que, a través de la percepció sensorial, el cos sols ens proporciona 

un coneixement dubtós, confús, il·lusori i cal la intervenció del raonament 

intel·lectual per a clarificar i organitzar aquest coneixement. En aquest 

context, per a Le Breton (2002: 8), el cos modern  

implica la ruptura del subjecte amb els altres (una estructura social de tipus 
individualista), amb el cosmos (les matèries primeres que composen el cos no troben 
ninguna correspondència en altra part), amb sí mateixa (posseir un cos més que ser el 
seu cos). El cos occidental és el lloc de la censura, el recinte objectiu de la soberania de 
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l’ego. És la part indivisible del subjecte, el ≪factor d’individualització≫ (E. Durkheim) 
en col·lectivitats en les que la divisió social és la regla.  

El pensament Postmodernista, que avarca diferents corrents culturals de la 

segona meitat del segle XX, abandona el subjecte racional i unificat de la 

modernitat en favor d’un subjecte fragmentat, social i lingüísticament 

descentrat. Nega la causalitat en favor de la multiplicitat, la pluralitat, la 

fragmentació i la indeterminació. Dintre d’aquesta corrent destaquen dos tipus 

de pensament: el neoconservador i el post-estructuralista. La diferència entre 

ambdues corrents radica en la qüestió de la representació: “[...] la manera de 

concebre el postmodernisme és essencial per a determinar la manera en què 

representem el present i el passat, en quins aspectes es fa èmfasi i quins es 

reprimeixen [...]” (Foster, 2002: 10). La primera corrent, la neoconservadora, 

és partidària de tornar a la representació atribuint-li el caràcter de veritat, 

mentre que la segona critica la representació, qüestiona la veritat absoluta i 

s’apropa als significats des de la incertesa. Els trets característics de la ciència 

postmoderna són: la ruptura amb el determinisme newtonià, amb el dualisme 

cartesià i amb l’epistemologia representacionista. Els defensors de la ciència 

postmoderna advoquen pel caos, la indeterminació i l’hermenèutica, i alguns 

fins i tot clamen pel «reencantament de la natura». Com esmenen Soler i 

Vilanou (2001: 14), “El temps de les certeses i de les normes ha estat substituït 

[...] per un inesgotable cercle hermenèutic que inclús abandona, en ocasions, la 

recerca del sentit”. El cos de la vida postmoderna és el de l’exaltació de la 

carn, de la bellesa, i dels supercossos. Es tracta d’una imposició estètica per a 

qui vulga moure’s i triomfar dintre del món artístic. És un cos reduït a un 

signe de sí mateix. És el cos de la moda, dels sacrifici (deixar de menjar). 

Depèn d’allò que es du en el context social en el que es viu i es coneix 

principalment a través dels mass-media. 

La característica sociopsicològica principal del subjecte postmodern és la seua 

considerable pèrdua de fe en la raó i la ciència, que compensa amb el cult a la 
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tecnologia. I dintre d’aquesta esfera tecnològica cal posar l’accent en el fet de 

que en Internet la persona pot desprendre’s del seu cos i del seu gènere; fingir 

ser un altre, adoptar diferents identitats (AAVV, 2009). En la seua obra El yo 

saturado Kenneth Gergen (1992) exposa cóm les noves tecnologies, al 

permetre mantenir relacions directes o indirectes amb un cercle de persones 

cada vegada més ampli, ens porten a un estat que anomena “saturació social”. 

Aquest estat repercuteix directament, des del punt de vista d’aquest autor, en 

la forma en què conceptualitzem el nostre jo i les nostres pautes de vida 

social.  

Les teories crítiques, es varen iniciar en Europa durant el segle XX com un 

tipus de discurs contrahegemònic que es mou amb facilitat entre el passat i el 

present. 

Els anys seixanta i setanta del segle XX foren anys social i políticament agitats –lluites d’ 
alliberació colonial i nacional, protestes estudiantils i contra la Guerra del Vietnam...- 
que suposen el naixement de moviments socials i contraculturals i la cristal·lització de 
noves idees que tracten de comprendre millor els envellits i renovats mecanismes de 
reproducció social i inculcació ideològica del sistema capitalista, a la vegada que 
s’alimenten somnis i utopies per a transformar-lo (Carbonell, 2015: 64).  

Les seues postures d’oposició, perspectiva interdisciplinar i activisme polític es 

varen orientar cap a l’emancipació individual i el canvi social. Amb el temps, 

les crítiques, es varen canalitzar cap a la praxi educativa, emfatitzant en cóm la 

teoria fonamenta a la pràctica i a l’inrevés. En contra de la modernitat, tant les 

teories crítiques com el postmodernisme varen desafiar les pràctiques 

educatives anquilosades i reificades, però mentre el postmodernisme s’ha 

mantés fixe en els debats sobre la condició humana, la teoria crítica ha volcat 

el seu enfocament cap al canvi social (Sullivan, 2005). Així, la teoria crítica 

analitza cóm les estructures socials conspiren per limitar la imaginació i el 

potencial humà i els seus teòrics tracten de capacitar a les persones contra 

l’alienació i la dominació, adoptant una direcció més específica cap als dominis 

locals, front a l’espectre més totalitzador de la postmodernitat.  
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Dins de la pedagogia crítica hi ha diversos corrents: la pedagogia 

emancipatòria, la pedagogia alliberadora, o la pedagogia de la nova esquerra. 

La unió entre totes elles es pot trobar en les crítiques que des de l’esquerra es 

realitzen al sistema capitalista, i en la necessitat de superar en educació les 

limitacions del discursos tecnocràtics, funcionalistes o reproduccionistes i de 

la racionalitat científic-tècnica.  

la pedagogia crítica necessita establir un projecte d’emancipació que vaja més enllà de 
simples concessions a la força de les actuals institucions i estructures capitalistes. Més 
bé, ha de centrar-se al voltant de la transformació de les relacions de propietat i la 
creació d’un sistema més just d’apropiació i distribució del benestar social (McLaren, 
1999: 116).  

En aquest sentit i sintetitzant bona part d’aquestes idees, Traver diu  

Les conseqüències de la societat de la informació i la importància dels processos de 
transmissió dels coneixements, la dualització social i la cultura de la desigualtat 
generades per aquest tipus de societat, la importància de la participació comunitària i la 
concepció transformadora de l’educació, la conceptualització dels docents com 
intel·lectuals reflexius i transformadors o la crítica als plantejaments reproductius de 
l’educació i a les posicions teòriques (pròpies) de les concepcions postmodernes són 
alguns elements que aglutinen la reflexió i la línia d’acció del paradigma crític en 
educació. La pedagogia crítica recull bona part del legat de l’educació progressista del 
segle XX: la importància dels processos de participació i negociació democràtica en les 
aules; la innovació educativa; la interdisciplinarietat; la globalització i la funcionalitat dels 
aprenentatges, la cooperació, la importància dels processos d’aprenentatge; l’educació en 
valors i actituds, etc (Traver, 2009: 73).  

Dintre dels plantejaments de les teories educatives integrades en el paradigma 

crític, la Teoria de l’Acció Comunicativa d’Habermas (2003a, 2003b) ha tingut una 

notable incidència. Aquest paradigma es nodreix de l’aportació incessant de 

nous elements d’anàlisi del fet educatiu i d’idees per a desenvolupar nous 

enfocaments teòrics i pràctiques renovadores. En la Teoria de l’Acció 

Comunicativa la societat es concep simultàniament com a sistema i com a 

món de la vida (Habermas, 2003b: 170). En integrar o articular en la 

conceptualització de la societat aquests dos nivells “recupera el paper de la 

persona per damunt dels sistemes o les estructures, donant-li la possibilitat de 

desenvolupar accions de canvi encaminades a transformar la societat” (Ayuste 
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et al., 2003: 37). Els subjectes quan interactuen comunicativament, es pretenen 

sempre en l’horitzó d’un món de la vida. Aquest món està conformat amb 

conviccions de fons sempre aproblemàtiques.  

El món de la vida, en tant que rerefons, és la font d’on s’obtenen les definicions de la 
situació que els implicats pressuposen com aproblemàtiques. En les seues operacions 
interpretatives els membres d’una comunitat de comunicació separen el món objectiu i 
el món social que intersubjectivament comparteixen, front als seus mons subjectius i els 
dels altres col·lectius (Habermas, 2003 a: 104). 

Osorio (2007: 111) reflexiona sobre alguns conceptes incorporats per 

Habermas, que incorpora el concepte d’interès com una funció del “yo” “que 

edifica la identitat en un conflicte entre tendències naturals i coaccions 

socials”. I dintre dels diferents tipus d’interès que identifica Habermas, des del 

plantejaments crítics, resulta interessant centrar la nostra anàlisi en l’interès 

pràctic i l’interès emancipatori. L’interès pràctic no busca la predicció ni el 

control sinó atorgar sentit a la praxis personal i social dins del context històric. 

Interès que pressuposa un context social comunicatiu que cerca el consens 

entre actors socials mitjançant la comprensió de sentit. 	  

Per a Habermas només es capta la comprensió de sentit quan els intèrprets assumeixen 
la tradició com referida a si mateixos i a la situació des de la qual aquesta és llegida. Es 
tracta llavors, d’autoconstituir la identitat personal i col·lectiva de l'altre que està en mi i 
d'assumir dialècticament els dos pols constitutius del cercle hermenèutic: la pertinença i 
el distanciament (Osorio, 2007: 114).  

Per un altre costat, l’anomenat interès emancipatori, del qual parla Habermas en 

el sentit de destapar allò que ens esclavitza i cercar els mitjans i camins 

necessaris per alliberar-nos-en.  

L’interès emancipatori té un caràcter retrospectiu (crític), és una autoreflexió per la què 
es reconstrueixen els processos d’articulació de les praxis històriques amb la finalitat de 
que fem conscients els camins de formació de la identitat personal i col·lectiva, com els 
dels passos evolutius de les estructures normatives de la societat (Osorio, 2007: 116). 

Després d’aquest repàs pels corrents de pensament que poden estar darrere de 

les diferents definicions d’identitat i que tenen a veure, tal i com remarca 

Chiriguini (2006), amb les diferents interpretacions que aquestes fan sobre els 

49



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

fenòmens socials, el tractament de la identitat en aquesta investigació el 

posicionem dintre d’un enfocament relacional i en la corrent que marca la 

Teoria crítica.  

La perspectiva de l’enfocament relacional, oposada a l’enfocament 

essencialista o substancialista de la identitat, considera que tota identitat o 

identificació és relacional i que requereix d’un altre a partir del qual pot afirmar 

la seua diferència. Per tant, no és l’aïllament sinó el contacte amb l’altre el que 

constitueix el procés identitari. En la corrent que marca la Teoria crítica, 

entenem el grup-classe com macro-subjecte social que s’exercita en la 

comunicació mitjançant processos de formació, i des de l’autoconstitució de la 

identitat personal i de grup, i l’assumpció dialèctica dels dos pols de pertinença 

i distanciament.   

Tornant a Chiriguini (2006: 64), en una primera aproximació que fa a la 

definició d’identitat, ens diu que és un procés d’identificacions històricament 

apropiades que confereixen sentit a un grup social. Aquestes identificacions 

impliquen un procés d’aprehensió i reconeixement de pautes i valors socials 

als quals adscrivim i que ens diferencien d’”altres” que no els posseeixen o 

comparteixen. L’autora afegeix que, en aquest camí es constituiran els límits 

socialment apresos que marcaran el sentit de pertinença i que manifestaran les 

diferències entre allò propi i l’aliè. En aquest sentit, les identitats es defineixen 

de manera negativa en els marcs de les relacions socials on interactuen els 

éssers humans, per exemple: identitat femenina front a masculina; ser un 

adolescent és no ser un adult o un xiquet, etc. Aleshores diguem que la 

identitat implica pertinença a alguna cosa (un nosaltres) i, al mateix temps la 

diferència amb alguna cosa que no som (un altre) que conforma un univers 

cultural diferent. Al reconeixement de la diferència se l’anomena alteritat. En la 

pertinença al grup social construïm al mateix temps la identitat col·lectiva i la 

individual per tracatar-se d’experiències que compartim grupalment i que 
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processem com subjectes socials. La identitat individual es constitueix a partir 

de la identitat social del grup de pertinença, per tant, tota identitat individual 

és una identitat social.  

Chiriguini (2006: 67) afirma que la representació d‘una identitat col·lectiva no 

suposa la homogeneïtzació interna de tot el grup o dels subjectes que 

comparteixen una identitat comú. També ens recorda que  

tots estem constituïts per un conjunt de pertinences múltiples i, per tant, en la vida 
quotidiana es poden alternar diferents identitats, segons les circumstàncies; aquestes 
identificacions són part d’un mateix i es constitueixen en nosaltres com a resultat 
d’experiències socials i històriques produïdes col·lectivament i en el plànol de la 
subjectivitat (Chiriguini, 2006: 68).  

Aquest estat de la persona es coneix com identitats múltiples.  

Colàs defensa (2006) que la identitat és un concepte multidimensional on 

convergeixen eleccions diferents quant a religió, valors, llengua, gènere, etc. 

Opina que es configura mitjançant la combinació i integració de totes aquestes 

eleccions i evidencia que, consegüentment, és legítim parlar d'identitats 

múltiples: personal, cultural, lingüística, política, religiosa, de gènere o 

ciutadana entre moltes altres. Però, a més, d’identitat personal entesa com la 

integració d'aquestes opcions que cada persona fa.  

Finalment, les identitats també es poden diferenciar en identitats positives i 

negatives.  

les identitats positives es componen dels aspectes d'autodefinició, autoestima i confiança 
en si mateix que permeten al xiquet experimentar la sensació tant de ser una 
individualitat com de pertànyer al seu propi món social, desenvolupar competències, 
coneixements i habilitats culturals apropiades i aconseguir el benestar emocional 
(Brooker i Woodhead, 2008: 12).  

Trets personals que permeten afirmar la nostra existència, la nostra manera de 

ser, amb acceptació del que sentim i amb una actitud positiva envers els altres. 

Però com assenyala Chiriguini (2006), els processos d’exclusió o acceptació 

que afecten tant a subjectes com a grups poden generar, en situacions 
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concretes, identitats negatives. Per exemple, quan una persona oculta la seua 

vertadera identitat per tal d’evitar la discriminació, l’exili o la mort. Aquest 

pervers procés pel qual les identitats positives es poden transformar en 

identitats negatives, està convenient descrit en el següent passatge d’ Alfonso i 

Madrigal: 

La supervivència cultural d'un grup determinat es veu reduïda, auto-reduïda, a significar 
l'eliminació de l'altre, l'exclusió de l'altre, la mort de l'altre. La violència subsegüent no és 
altra cosa que l'expressió de la perversió de les identitats positives i plurals en identitats 
negatives i fragmentades. Però no són les diferències culturals el que constitueix el 
principal obstacle en el terreny de les relacions interètniques. Només a través d'una 
combinació amb altres factors que no tenen res de culturals, cas del poder econòmic o 
polític, és com poden arribar a ser determinants (Alfonso i Madrigal, 1994:  64). 

 

1.5.2. Identitat adolescent  

Erikson parteix de la concepció de cada estadi del desenvolupament de la 

persona com una crisi que no ha de suposar una “catàstrofe” o una fatalitat 

sinó “un punt de gir”; “un període crucial de vulnerabilitat incrementada i de 

major potencial que es conjuga amb les condicions socials i culturals de cada 

context” (Erikson, 1992: 82). I d’entre totes les etapes, es refereix a 

l’adolescent com un període de “crisi constitutiva o normativa de la identitat” 

que vindrà caracteritzada pel tipus de societat i cultura en la que visca el 

subjecte. Per a Erikson, la crisi ve donada per l’enfrontament del jove amb 

una “revolució fisiològica” dintre d’ell mateix, que desestructura la seua 

imatge corporal i la seua identitat del “jo”. Considera l’adolescència com 

l’etapa en la que s’accentua el conflicte d’identitat, “quasi un mode de vida 

entre la infància i la vida adulta” (1992: 111). 

Per a Erikson, en la societat occidental, l’adolescència és l’època en que “la 

pubertat genital inunda a l’organisme i a la imaginació, amb tot gènere 

d’impulsos; quan s’apropa la intimitat amb el sexe contrari i quan el futur 

52



Capítol	  1	  	  
Marc	  teòric	  

	  

immediat confronta al subjecte amb massa possibilitats i eleccions 

conflictives” (1992: 114). En el pla psicològic, és en aquest procés on sorgeix 

la crisi normativa de l’adolescència, que sintetitza les crisis de les etapes 

anteriors i suposa un punt de gir  i replantejament de la pròpia personalitat, 

representant potencialitat per a cimentar el futur.  

Una altra font important d’apropiació de significats que abona la dimensió 

sociocultural de la identitat dels adolescents és, segons Díaz (2006) la cultura 

local i els mitjans culturals als que té accés. Les cultures global i local, així com 

les condicions socioeconòmiques i culturals de la família i l’entorn de 

l’adolescent exerceixen una gran influència en la seua identificació amb estils 

musicals, programes de televisió, pel·lícules, jocs d’oci, etc. i van definint els 

seus gustos i preferències sobre la moda (tipus de roba, cabell i estètica en 

general), lús del llenguatge i els tipus d’activitats recreatives que practiquen. 

També és habitual que en l’adolescència es done una conducta de 

contraposició a la normativitat i als estils hegemònics que solen estar 

representats per l’escola i per les famílies. Es generen així una sèrie de 

significats que descriuen un llenguatge i una cultura que ironitza els límits de la 

cultura adulta.  

Per a Díaz (2006), en el procés de definició de la identitat, la relació amb els 

pars és una condició necessària per a enfortir els processos d’afecció i 

diferenciació de l’adolescent. “Escoltar i donar suport a l’altre i a l’inrevés 

representa un espai íntim d’amistat, afecció i confiança que enforteix al 

subjecte i li permet recontextualitzar els seus significats” (Díaz, 2006: 443). 

L’adolescent  necessita la companyia i el recolzament de les amistats per 

enfortir la valoració que té de sí mateix i per reafirmar la seua autonomia. Així, 

el grup d’amistats es converteix en un espai necessari per a la construcció de la 

identitat en l’adolescència. 
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En l’adolescència la rellevància del grup per als individus és tan important que 

paga la pena apropar-se tant a la noció d’identitat individual com a la 

d’identitat col·lectiva. La construcció identitaria dels i les adolescents –

tanmateix com la de qualsevol persona però entenent la rellevància que els 

pars juguen en aquesta etapa evolutiva-, es mou en un joc dialèctic entre allò 

individual i allò col·lectiu. 

Segons Buschiazzo (2010a, 2010b) la identitat és una necessitat bàsica de 

l’ésser humà per poder donar resposta a qui és. Té a veure amb la pròpia 

història de vida, determinada tant pel concepte de món que cada individu 

gestiona com pel concepte de món que predomina en l’època en que viu. Per 

tant, en el concepte d’identitat es produeix un doble creuament d’individu-grup-

societat per un costat, i història personal-història social per l’altre. Però a més de 

respondre a una necessitat bàsica que les persones tenim envers la pròpia 

consciència de ser, la identitat és un constructe dinàmic que es conforma i 

canvia sempre en una dimensió relacional envers el medi i els altres: “La 

identitat no és un concepte fixe, sinó que es recrea individual i col·lectivament 

i s'alimenta de forma contínua de la influència exterior” (Molano, 2007: 73). 

De tal manera que, entre la identitat individual i la identitat social, es va teixint 

un vincle d’interaccions que són les que caracteritzen la seua dimensió 

complexa en la recerca de sentit a les nostres vides. 

La conformació de la identitat social com a marc en què es configuren les identitats 
individuals, planteja la necessitat de categories abarcadores de la multiplicitat i 
complexitat d'aquestes interaccions entre estructures psicològiques i socials, que 
permeten un enfocament holístic de les adreces essencials en què es construeix la 
identitat personal i social: el projecte de vida (d’Angelo, 2004: 1-2). 

La Identitat personal o individual (el “Jo”) segons Winnicott (1955, citat per 

Buschiazzo 2010b) es desenvolupa en relació amb l’ambient i amb els altres. 

En la primera infància hi ha una dependència amb la figura de mare/cuidador 

que serveix de medi “facilitador” de les primeres experiències tant de plaer 

com de desplaer. Si l’ambient familiar que rodeja al xiquet o xiqueta és 
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suficientment empàtic, influeix positivament en el desenvolupament d’una 

estructura psíquica que, a mesura que creix i madura, li permetrà conquerir la 

seua autonomia i reconeixer’s amb la suficient vàlua per eixir de l’estat de 

dependència amb els altres i construir el propi projecte de vida. Per tant, sense 

l’entrada d’una altra persona que li serveix com a sosteniment,  el cos/psique-

soma de l’infant no pot constituir-se en subjecte. La nostra condició humana 

està sotmesa a aquest vincle que ha de nodrir-se de processos d’empatia i  

afectivitat. Però a més, com afirma Candau (2008: 14), els lligams que 

existeixen entre memòria i identitat expliquen les raons per les quals la 

memòria és la que té l’acomesa de nodrir a la identitat. Serà la memòria, 

segons aquest autor, “la que ve a conformar la identitat, tant a nivell individual 

com a nivell col·lectiu”.  

La Identitat socio-cultural (el “nosaltres”) és el sentiment de pertinença a un grup 

o cultura. Segons Molano (2007: 73), “El concepte d’identidad cultural tanca 

un sentit de pertinença a un grup social amb el qual es comparteixen trets 

culturals, com costums, valors i creences”. No obstant això, cal recordar que 

vivim en una pluralitat cultural i, com ens recorda Abdallah-Pretceille (2006: 

4), ens trobem no tant davant d’entitats culturals estables sinó davant de 

fragments culturals. Per a aquesta autora, “les cultures no es defineixen en 

relació a una suma de característiques i trets culturals sinó a través de les 

relacions i les interaccions entre els individus i els grups. Per a Abdallah-

Pretceille, en aquests temps de barreges, mestissatges, i transgressions, “cada 

individu té la possibilitat d’expressar-se i d’actuar recolzant-se no sols en els 

seus codis de pertinença sinó també en codis de referència lliurement triats”. 

Per a Buschiazzo (2010b) el procés d’autodefinició o identitat cultural implica 

una complexa xarxa de superposició de relacions polítiques, econòmiques, 

científiques i culturals, lligant la construcció d’identitat a relacions de poder i 

considerant-la com un procés de construcció d’índole ideològica. “A l’establir 
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la seua identitat, una pràctica cultural construeix, reprodueix o subverteix els 

interessos socials i les relacions de poder”.  

 

1.5.3. Construcció de la Identitat 

El debat sobre la identitat es mou entre dos pols antagònics que fluctuen des 

dels posicionaments deterministes que afirmen que la identitat bé donada i és 

immutable, i aquells altres que emfatitzen el seu necessari dinamisme i 

apertura que la inscriu en una dimensió interaccionista i constructiva envers el 

context social i cultural que ens acull.  

Les primeres aproximacions a la identitat col·lectiva definien atributs que compartien 
una sèrie d'individus i que, per aquest fet, formen part d'una col·lectivitat, com ara 
característiques naturals o essencials, característiques psicològiques, predisposicions 
psíquiques, trets regionals, o les propietats lligades a localitzacions estructurals. Les 
investigacions antiessencialistes contemporànies, en canvi, promouen la construcció 
social de la identitat. Pel constructivisme social, tota col·lectivitat esdevé un artefacte 
social, és a dir, una entitat modelada d'acord amb els principis culturals i els centres de 
poder regnants (Chihu i López, 2007: 126). 

En aquest sentit Candau (2008: 9), assenyala que “Contra les concepcions 

≪objectivistes≫, ≪reificades≫, ≪primordialistes≫, ≪substancialistes≫, 

≪essencialistes≫, ≪originàries≫, ≪fixistes≫, etc., de la identitat, s’observa un 

relatiu consens entre els investigadors en admetre que la mateixa és una 

construcció social, permanentment redefinida en el marc d’una relació 

dialògica amb l’Altre”. 

Gilberto Giménez (1997) en l’assaig Materiales para una teoría de las identidades 

sociales, reconstrueix les línies centrals de la Teoria de la Identitat, a partir dels 

desenvolupaments parcials i desiguals extrets de les diferents disciplines 

socials (Sociologia, Antropologia i Psicologia Social). L’autor tracta de posar 

un poc d’ordre en l’anarquia existent pel que fa als usos del terme “identitat” i 

al caos terminològic que l’envolta. 
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Giménez parteix de la concepció d’Identitat com distingibilitat, en el sentit 

que la identitat s’atribueix sempre en primera instància a una unitat distingible 

i que la possibilitat de distingir-se de la resta també té que ser reconeguda pels 

altres en contextos d’interacció i de comunicació que, segons Habermas 

(2003a, 2003b) requereixen una “intersubjectivitat lingüística”. En aquest 

sentit són interessants les aportacions de la “Teoria de la distintivitat òptima” 

que, com comenten Scandroglio, López i San José  

proposa que en el procés d’autoconceptualització s'intentaria obtenir un balanç òptim 
entre dos motius complementaris: la diferenciació i la similitud cap als altres. D'aquesta 
manera, els grups sobre-inclusius (majoritaris) tendirien a estimular la conceptualització 
en un nivell individual o subgrupal, en tant que els grups infra-inclusius (minoritaris) 
tendirien a estimular la conceptualització en el nivell col·lectiu (Scandroglio, López i San 
José 2008: 82).  

Partint d’aquestes premisses, Giménez (1997: 11), conclou “no és suficient 

que les persones es perceben com diferents; també tenen que ser percebudes i 

reconegudes com a tals. Tota identitat (individual o col·lectiva) requereix la 

sanció del reconeixement social per a existir  social i públicament”. Com 

remarca Molano (2007: 73), els estudis antropològics i sociològics assenyalen 

que “la identitat sorgeix per diferenciació i com a reafirmació front a l’altre”. 

Les investigacions realitzades per Giménez (1997: 12-13) destaquen tres 

elements diferenciadors de la identitat de les persones: La pertinença a 

una pluralitat de col·lectius (categories, grups, xarxes i grans col·lectivitats), la 

presència d’un conjunt d’atributs idiosincràsics o relacionals, i una narrativa 

biogràfica que recull la història de vida i la trajectòria social de la persona 

considerada.  

- La pertinença a un grup o comunitat implica compartir el complex 

simbòlic-cultural que funciona com emblema del mateix. Segons 

Giménez, l’escola europea de psicologia social, recuperant i 

operacionalitzant un terme de Durkheim, ha reconceptualitzat aquest 

complex simbòlic-cultural com “representacions socials”. Aquests 
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serveixen com a marcs de percepció i d’interpretació de la realitat i 

també com a guies dels comportaments i pràctiques dels agents socials. 

Així, els psicòlegs socials han pogut confirmar l’antiga convicció dels 

etnòlegs i sociòlegs del coneixement: que les persones pensen, senten i 

veuen les coses des del punt de vista del seu grup de pertinença o de 

referència, i que les representacions socials també defineixen la identitat 

dels grups. Per tant, la pertinença social és un dels criteris bàsics de 

“distingibilitat” de les persones. Com assenyla Traver (2005), des de la 

tradició del comunitarisme cívic s’assenyala que els individus se 

socialitzen en comunitats, dins d'un context històric i social que els 

proporciona una identitat col·lectiva: la ciutadania. Pensar en l'escola 

com un espai en què la formació ciutadana és clau, com afirma Castells 

(1997), hauria de significar formar persones amb capacitat de construir 

les seues diferents identitats personals i col·lectives, compartint la vida 

unides i sentint-se solidàries i tolerants amb els altres, a partir d'una 

construcció activa del que som, del que sentim i dels codis culturals que 

envolten les nostres experiències i realitats vitals. 

Però, a més, la identitat entesa com a pertinença comporta l’assumpció 

de determinats rols socials, actituds i disposicions que van associats al 

gènere. Colàs (2006: 32-33) defensa que els rols assignats en les cultures 

a les dones i homes originen estereotips que s’ancoren en les percepcions 

de tots els grups socials, originant i configurant l’Imaginari Social de 

Gènere. En aquest sentit, i partint de l’afirmació que en 1949 va fer 

Simone de Beauvoir sobre que “la dona no naix, es fa”, Lomas (2005) 

ens recorda cóm aquesta frase subratlla que la condició femenina no és 

tan sol un efecte de l’atzar biològic sinó una conseqüència de la 

socialització de les dones; que som homes i dones no tan sols per la 

diferència sexual sinó, principalment perquè aprenem a ser-ho d’una 

determinada manera. Per a Lomas, en aquest context, és important 
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analitzar les maneres en què s’ensenya a les dones i homes a adequar-se 

o no als arquetips tradicionals de la feminitat i de la masculinitat. 

L’autor opina que 

Avui ja no es pot afirmar sense rubor que ser femenina consisteix en inhibir 
l'ambició i la intel·ligència i en obsessionar-se per conquerir i exhibir la bellesa a la 
recerca i captura de l'home ideal. De la mateixa manera, cada vegada està menys clar 
que ser home consisteix en inhibir els sentiments, en obsessionar-se per conquerir i 
exhibir el poder i en seduir les dones a tort i a dret. (Lomas, 2005: 275). 

Lomas destaca també la importància d’indagar sobre el tractament que 

la cultura de masses fa dels estereotips de gènere i la manera de pal·liar-

ho, afavorint la construcció d’identitats femenines i masculines que 

respecten el dret a la diferència sexual i a la igualtat de drets i deures. 

- En segon lloc, les persones també es distingeixen – i son distingides- 

pels atributs considerats com aspectes de la seua identitat. Per a 

Lipiansky (1992: 122, citat per Giménez, 1997: 15) “es tracta d’un 

conjunt de característiques tals com disposicions, hàbits, tendències, 

actituds o capacitats, als quals s’afegeix tot allò relatiu a la imatge del 

propi cos”. Alguns atributs tenen una significació preferentment 

individual i funcionen com “trets de personalitat” (ex: intel·ligent, 

perseverant, imaginatiu...) mentre que altres tenen una significació 

preferentment relacional perquè denoten trets o característiques de 

sociabilitat (ex: tolerant, amable, comprensiu, sentimental, etc.).  

Per a Goffman (1986, citat per Giménez, 1997: 15) molts atributs 

deriven de les pertinències categorials o socials dels individus, per tant 

tendeixen a ser a la vegada estereotips lligats a prejudicis socials respecte a 

determinades categories o grups. Quan l’estereotip és despreciatiu, 

infamant i discriminatori, es converteix en estigma, es a dir una forma de 

categorització social que fixa atributs desacreditadors. Aquestes 

qualitats específiques de les persones no maduren espontàniament sinó 
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que, com assenyala Escámez (1989) necessiten del vincle social i, sobre 

aquest, operen les possibilitats del fet educatiu. 

- En tercer lloc, segons Giménez (1997: 16), la distingibilitat de les 

persones, en una dimensió més profunda, remet a la revelació de la 

seua biografia, relatada en forma d’”història de vida”. Pizzorno ho 

anomena identitat biogràfica i Lipiansky, identitat íntima. És en funció de la 

seua biografia, del seu recorregut existencial, que segons Bernal, els 

subjectes “tenen creences generalitzades sobre ells i al voltant del món” 

(2005: 112). Per a aquest autor, quan les persones passem de la 

possibilitat a l’acció és quan ens convertim en autors i autores de la 

pròpia biografia. D’entre la gran quantitat d’actes que afecten als 

esdeveniments que encerclen la nostra existència, escollim una manera 

de comportar-nos però també una forma de ser, allò que anomenem la 

pròpia identitat. “Podríem considerar que la identitat personal és una 

part de la personalitat: aquella part que podem triar, escollir, que podem 

decidir, amb les nostres possibilitats i limitacions individuals i 

situacionals, per nosaltres mateix” (Bernal, 2005: 110). Però, a més, cal 

tenir en compte que eixa identitat íntima, personal o biogràfica, no es 

pot construir al marge del context social i cultural. És un dels seus trets 

essencials: “molts dels estudis biogràfics han buscat més bé allò 

individual, oblidant amb freqüència que una vida, una biografia 

conseqüentment, es construeix entre persones i es sosté en una 

estructura social” (Sarabia, 1985: 173). 

El sentit de la identitat, com fàcilment es desprèn de tot el comentat abans, té 

a veure amb la cultura, de tal forma, que es manifesta en aquells aspectes en 

els que aquesta pren forma, com la llengua, els rites i les convencions, els 

sistemes de valors i les creences. Per a Sales (2004) “és, justament, el dret a la 

cultura el que fonamenta la reivindicació a exercir-lo respecte a una 
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determinada opció cultural, atenent a les diferències en les què s’assenta la 

identitat personal”. La cultura, en paraules de Mélich (1996:57), “és 

interpretació, comunicació, cosmovisió. La cultura és mediació. És una forma 

de construir el món”. I, en la mesura, que ens permet construir el món que 

habitem, intervé també en les construccions que sobre nosaltres mateixa i la 

societat realitzem. Des d’aquest fet, és fàcil entendre la importància que la 

cultura juga en la construcció de les nostres identitats. Com a constructe 

social, abasteix la realitat i les seues representacions, i està formada pel conjunt 

de significats i comportaments que comparteix un grup humà (Pérez Gómez, 

1995b, 1998). Abraça tant allò que anomenem cultura objectiva (els seus 

elements visibles i tangibles, les seues característiques i propietats), la cultura 

subjectiva (les formes de ser interpretats i les seues relacions, l'invisible, els 

sistemes simbòlics i sígnics, el llenguatge, els ritus, les idees, els valors, les 

normes, els comportaments o els sabers) (Sales i García, 1997, Traver, 2005). 

Com assenyala Bourdieu (1985:24), “la cultura no és només un codi ni un 

repertori comú de respostes a problemes recurrents; és un conjunt compartit 

d'esquemes fonamentals, prèviament assimilats, a partir dels quals s'articulen 

[...] una infinitat d'esquemes particulars, directament aplicats a situacions 

també particulars”. Segons Barth (1976: 14), per a definir la identitat d’un grup 

no interessa enumerar un conjunt de trets culturals particulars sinó trobar, 

entre eixos trets, aquells que són compartits pels membres del grup per 

afirmar i mantenir una distinció cultural. En la majoria dels casos no són 

moltes les característiques que distingeixen a un grup ètnic excepte el fet de no 

pertànyer als altres.  

I si, com veiem, la identitat està lligada a la cultura, no és menys cert que 

també està lligada a la història en la mesura que “La identitat cultural no 

existeix sense la memòria, sense la capacitat de reconèixer el passat, sense 

elements simbòlics o referents que li són propis i que ajuden a construir el 

futur”(Molano, 2007: 74). És des d’aquesta comprensió que diem que la 
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identitat també es manifesta a partir del patrimoni cultural de cada comunitat. 

I, dintre del patrimoni cultural, existeixen manifestacions culturals amb 

capacitat d’expressar més intensament que altres el seu sentit d’identitat, com 

la música, la dansa, els ritus o la festa. A dir de Molano, aquesta potencialitat 

envers allò identitari és el que les diferencien d’altres activitats rutinàries de la 

vida quotidiana.  

La identitat suposa un reconeixement i apropiació de la memòria històrica, del passat. 
Un passat que pot ser reconstruït o reinventat, però que és conegut i apropiat per tots. 
El valorar, restaurar, protegir el patrimoni cultural és un indicador clar de la recuperació, 
reinvenció i apropiació d'una identitat cultural (Molano, 2007: 84). 

Però a més, la identitat està estretament associada amb el nostre 

comportament valoratiu de la realitat i, per tant, està vinculada amb el fet 

actitudinal. I es què, com diu Cortina (1996: 12), "els valors porten ja una 

força dinamitzadora, en virtut de la qual ens inciten a realitzar-los, si són 

positius, o evitar-los, si són negatius". Quan ens endinsem en el terreny de les 

identitats, el component actitudinal pren força ja que, com assenyala Giménez 

(1997: 20-21), es tracta del valor (positiu o negatiu) que s’atribueix a la identitat 

i les conseqüències derivades d’aquesta actitud. Així, quan els actors socials -

siguen individuals o col·lectius- tendeixen a valorar positivament la seua 

identitat, això té per conseqüència estimular l'autoestima, la creativitat, l'orgull 

de pertinença, la solidaritat grupal, la voluntat d'autonomia i la capacitat de 

resistència contra la penetració excessiva d'elements exteriors. Per contra, la 

percepció negativa de la pròpia identitat genera frustració, desmoralització, 

complex d'inferioritat, insatisfacció i crisi. Prenent en consideració aquests 

postulats resulta imprescindible educar en valors i actituds si volem afrontar 

de manera convenient el complex repte de la construcció i formació de la 

identitat. 

Com assenyala Traver (2005), la qüestió axiològica, la recerca del sentit de la 

vida, roman com una constant al llarg de la vida de les persones i de la mateixa 
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societat. El problema dels valors, el per què i per a què de la nostra existència i 

dels nostres actes, marcarà l'essència i la singularitat del nostre esdevenir, tant 

personal com col·lectiu. L'objecte de la moral, ens assenyala Daniel (1998: 37), 

"consisteix a ajudar l'individu a fer-se càrrec de les seves accions i a arribar a 

ser autònom i responsable". Per a Traver (2005), aquest és el motor que dota 

de dinamicitat i possibilitats de millora i canvi als éssers humans, a diferència 

de la resta dels éssers vius. I aquesta recerca del sentit, si volem que la nostra 

realitat, tant personal com social arribe a ser plenament humana, ha 

d'impregnar de sentit cadascun dels nostres espais vitals. 

Finalment, en la construcció de la identitat també hem de tenir en compte les 

emocions. Expressar les emocions i els sentiments és propi de la nostra 

condició humana i, no obstant això és una manifestació poc present en les 

institucions educatives i que la majoria de currículums ni contemplen. Rebollo 

(2006: 221) explica aquest punt quan remarca que:  
Les emocions es poden entendre com actuacions culturals apreses i realitzades en les 
ocasions oportunes. Aquestes accions, assenyala aquesta investigadora, es realitzen i 
tenen sentit en aquells contexts que conten amb l’aprovació social. 

 

Rebollo (2006: 221) recull a Gergen (1992) en argumentar: 
[...] si admetem que són regles culturals les que governen quan i on pot tindre lloc una 
actuació emocional, així com les reaccions dels altres, es pot arribar a considerar 
aquestes accions com moviments d’una dansa o un guió emocional molt elaborat. Sense 
la complicitat de l’altre que a sovint està present abans, durant i després de la meua 
acció, aquesta perdria tot sentit. 

 

També Colàs (2006) es refereix a la consideració de les emocions en l’educació 

quan afirma que no és una activitat la funció de la qual vaja adreçada sols a 

generar en l’estudiantat un conjunt de capacitats i actituds per desenvolupar 

competències cognitives. Pel contrari, cada vegada més, en la societat 

intercultural en la que vivim es fa necessari educar en una cultura de les 

emocions i dels afectes. Construir l’autoestima, donar forma als afectes i als 
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sentiments són ingredients que no deuen faltar per educar en una ciutadania 

plena. 

 

1.5.4. Cos, Dansa i Identitat	  

En aquest apartat ens apropem als estudis d’autores que han investigat sobre 

pràctiques de dansa o d’art en moviment per analitzar el paper que el cos i la 

dansa juguen en la construcció d’identitats. 	  

Alejandra Ceriani (2012) tracta de demostrar que hi ha un vincle entre la 

representació del cos i la construcció de la identitat social i cultural. Analitza 

els relats d’alguns ballarins/es i coreògrafs/es que fugiren d’Europa durant la 

segona guerra mundial i s’instal·laren en Argentina. Segons l’autora, aquests 

relats donen conte d’una sèrie de representacions provinents d’un altre lloc i 

que fan referència a la formació disciplinar del cos en el procés de constitució 

de la dansa moderna en l’Argentina; constitució que involucra la idea de cos 

com element fonamental per a la comprensió de la condició històrica de 

l’home. 	  

La dansa moderna, immigrada i apropiada, ens ha dut a transitar per la diversitat 
d’indagacions referides a la identitat, la representació, la legitimació del cos, la cultura, 
els contextos sociopolítics, les demarcacions i les fluctuacions espai-temporals. La dansa 
moderna va identificar la pròpia materialitat del cos, tornant-li la seua identitat 
contextual, mixturant-lo amb les coses palpables del ací i l’ara (Ceriani, 2012: 4). 

Segons l’autora, els dels ballarins i ballarines emigrats es tractava de cossos que 

evidenciaven la seua presència, les seues dolències, la seua finitud. Cossos que 

dansaven en una experiència volumètrica, sensorial, emotiva, cognoscitiva i 

estètica, pendents de rebre l’atenció que els portarà a una íntegra comprensió i 

escenificació de la identitat. I aquells artistes que fugien de l’enajenació del cos 

front al dolor, la persecució i l’aniquilament varen generar els canvis més 

radicals en la representació corporal. 	  
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L’autora cita a Tambutti (2005) per a referir-se a aquests canvis:	  

Dintre de l’àmbit de la dansa, els canvis més radicals en la representació corporal varen 
succeir després de la Segona Guerra Mundial a partir del descobriment de la materialitat 
del cos i l’allunyament dels ideals de bellesa entesos com idea o forma continguda en la 
matèria corporal. El cos començava a formar part de les coses palpables, amb 
l’evidència de la seua transpiració, la seua inestabilitat, la seua impossibilitat de vèncer la 
llei de la gravetat, el seu sotmetiment a la decadència, a la transformació.	  

Silvia Buschiazzo (2010b) analitza l’experiència de Dansa Comunitària en el 

marc de projectes d’extensió universitària del IUNA, Arts del Moviment, per 

tal d’investigar sobre la seua incidència o no en la construcció de subjectivitat-

corporalitat-identitat dels subjectes participants.  

Buschiazzo entén que el coneixement conscient des del cos viscut és una eina 

metodològica per construir un coneixement del cos entès com l'expressió d'un 

ésser en unitat que pensa, sent, s’emociona, es comunica, actua en el món i es 

vincula amb altres i el seu entorn. 	  

Front a la producció de subjectes ≪normals i controlats≫, constituïts en íntima relació 
entre els camps del saber i del poder, la construcció de subjectivitats-identitats com a 
modes de vida, en continu procés i canvi, poden ser pràctiques de resistència, de recerca 
de llibertat, de contra-hegemonia (Buschiazzo, 2010a: 16-17).  

L’autora proposa com a disciplines d'educació del cos, les pràctiques de treball 

corporal conscient (sensopercepció, feldenkrais, eutonía, etc) que constitueixen 

una manera vàlida d'apropament a aquesta construcció sensible-afectiu-

cognitiva de coneixement sobre i des del cos.	  

Per a Buschiazzo (2010b), el desenvolupament de la capacitat de registre 

sensoperceptiu, d'observació crítica de la realitat, de creativitat i especialment 

el desenvolupament de la capacitat de comunicació amb si mateix i els altres, 

dins de projectes creatius comunitaris, es contraposa als models neoliberals, 

individualistes i amb models elitistes de la dansa, a l'hora de resoldre 

conflictives socials. L'art integrat a la comunitat, genera la possibilitat de 

participació dels subjectes com a protagonistes de la seua realitat, participant 
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dins de xarxes comunitàries que els donen pertinença, al seu torn que 

respecten la seva individualitat. L'art és així transformador, facilitador de 

l'accés a la cultura, de la reconstrucció de la memòria col·lectiva i de la 

construcció d'identitat tant individual com social.	  

Segons Mora (2010), des de l’Antropologia cada vegada s’està tractant més el 

tema del cos adolescent perquè,	  

les diferents subcultures juvenils es diferencien per les seues pràctiques socioculturals i també per conjunts 
diacrítics corporals que abarquen, a més de vestimentes i talls de cabell característics, una determinada 
Kinesis (és a dir un estil de moviments corporals) i també formes de dansa específics (Citro, 2004: 6). 	  

Per a Mora (2010) la presentació corporal, els usos del cos i el comportament 

kinèsic són centrals en la constitució d’identitats. 	  

Però no podem pensar que la moda per si sola és constructora d’identitat 

perquè junt a ella operen altres factors d’índole social que són els que apropen 

als adolescents a la moda. De vegades és el cercar amistats, l’acceptació pels 

iguals i formar part d’un grup, el què hi ha darrere dels seus comportaments 

estètics. 	  

Inclús l’adolescent que es vist d’una determinada manera per integrar-se en el grup sap 
que allò que finalment importa, en termes d’identitat, són els llaços d’amistat que pot 
establir amb els seus companys, i allò que estableix o deixe d’establir amb els seus pares 
(González, 2003: 10).	  

Mora (2010), en la seua investigació sobre el cos en la dansa des de 

l’antropologia, centra la mirada en cóm es construeix el cos en la dansa i en 

què és el que eixe cos construeix, tant material com simbòlicament; es a dir, 

quin paper juga la dansa en la construcció de subjectivitats. L’autora afirma 

que els mons socials construeixen pràctiques i representacions que alhora 

estan constituïts per elles; algunes de les quals construeixen cossos, i en el 

mateix moviment, subjectes  

Els cossos, les identitats i les subjectivitats particulars dels subjectes que ballen estan en 
relació amb les visions de món de l'època de constitució de cada dansa particular. Els i 
les joves que les aprenen i practiquen, es vinculen amb tradicions artístiques que 
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comporten visions de cos, de moviment, de subjecte. I en relació amb aquestes visions, 
recreades, es construeixen a ells mateixos (Mora, 2008: 2). 

Així, en un estudi sobre la construcció de corporalitats i subjectivitats en 

ballarins i ballarines que practiquen diferents especialitats de dansa, Mora 

(2008) ha comprovat que en practicar una certa classe de dansa, juntament 

amb els moviments, incorporen concepcions generals sobre el cos i el 

moviment, sobre el vàlid o valorat estèticament o expressivament, i 

principalment sobre l'adequació o no del seu cos a aquests marcs d'acció i 

percepció.  En aquest sentit, segons l’autora, l'elecció i la permanència en una 

dansa, a més de trobar raons en allò que és valorat positivament dins d'un 

conjunt social (i especialment familiar), tindrà a veure amb la percepció 

d'adequació o no als seus principis; l'adequació a models de cos i de moviment 

que proposa el tipus particular de dansa o ball que es practica i aprèn, 

repercuteix positivament o negativament en la visió del propi cos, i 

conseqüentment en les maneres d'intervenció sobre el mateix. Són processos 

en els quals intervé la subjectivitat, és a dir, el cóm se sent, es veu i se situa el i 

la jove en aquest  espai particular. Les representacions del cos i del moviment 

que són acceptats, beneficiats, promoguts, incentivats i valorats, s'actualitzen 

en pràctiques concretes i en experiències individuals i col·lectives.	  
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En aquest apartat ens centrem primer en les arts en general, fent un 

recorregut per les lleis educatives des de la LGE fins la LOMCE. Després 

ampliem la visió cap a la consideració de les arts i, en particular de la dansa en 

altres currículums europeus, aprofitant un estudi elaborat per Eurydice i 

encomanat per l’Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo Audiovisual y Cultural. 

Continuem aquest apartat amb tres exemples de països que han incorporat 

totes les arts en el currículum de l’Educació Secundària, centrant-nos en el 

tractament de la dansa. En tercer lloc, focalitzem l’atenció en la presència de la 

dansa en els currículums d’aquestes lleis, atenent no sols a la consideració de 

la dansa com a tal, sinó a tots aquells continguts que tenen a veure amb el 

tractament del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu.  

 

2.1. La presència de les arts en el currículum 

En aquest apartat fem un repàs de la presència de les Arts en el currículum 

des de la LGE de 1970 fins la llei vigent actualment (LOMCE). Encara que 

després ens centrarem en l’ensenyament secundari, ara anem a contemplar 

també l’etapa d’Educació Primària. 

- La LGE (1970): Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa, pel que fa a l’Educació Primària 

contemplava 8 cursos d’EGB, de caràter obligatori fins als 14 anys, distribuïts 

en tres cicles: Inicial (1r i 2n d’EGB), Mitjà (3r i 4rt d’EGB) i Superior (5e i 6e 

d’EGB). Les arts eren tractades en una àrea anomenada “Expressió 

Dinàmica”, que integrava la Música i la Plàstica.   

En l’Educació Secundària, que tenia un caràcter voluntari amb 3 cursos de 

BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) i 1 curs de COU (Curs d’Orientació 
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Universitària), s’impartien les assignatures “Música i activitats artístic-

musicals” i “Dibuix” en 1r de batxillerat amb dues hores setmanals.  

El Paper de la música era oferir un coneixement general del fet artístic i 

educar la sensibilitat per a la formació estètica. Tenia un caràcter teòric, 

vinculat al cànon historiogràfic occidental. El procés d’aprenentatge es 

realitzava a través d’audicions, dels mitjans audiovisuals i lectures literàries. La 

creació i la pràctica interpretativa vocal i instrumental no es contemplaven (el 

text suggeria vincular a l’alumnat a activitats com el cor escolar, grups de ball 

o formació rítmica per a cursos successius). El paper de l’Educació Plàstica se 

centrava en dibuix artístic i dibuix tècnic. 

- La LOGSE (1990): Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 

1990, pel que fa a l’Educació Primària contemplava 6 cursos de caràcter 

obligatori fins als 12 anys. Les arts eren tractades en una àrea anomenada 

“Educació Artística”, que contemplava la Música, la Plàstica i la 

Dramatització. Aquesta llei va incorporar la figura del mestre/a especialista de 

Música, que va suposar la separació de les dues assignatures en la pràctica, 

sent la Música impartida pel mestre/a especialista i la Plàstica, normalment, 

pel tutor o tutora de cada grup. Però, a l’hora de ser avaluades, sempre han 

estat considerades com una única àrea.  

L’Educació Secundària era de caràcter obligatori fins als 16 anys i 

contemplava les assignatures de “Música” i “Educació Plàstica i Visual”, de 

caràcter obligatori en els tres primers cursos i  de caràcter optatiu en 4rt curs.  

Amb aquesta llei el Batxillerat es va desenvolupar en quatre modalitats: Arts, 

Ciències de la Natura i la Salut, Humanitats i Ciències Socials i Tecnologia. El 

Batxillerat d’Arts contemplava sols les Arts Plàstiques.  Pel que fa a la Música i 

la Dansa, amb aquesta llei es va regular un batxiller que permetia 

compatibilitzar els estudis musicals oficials amb l’ensenyament secundari; això 

72



Capítol	  2	  	  
Context	  Normatiu	  

	  

va significar que l’alumnat amb el tercer cicle de grau mitjà de música o dansa 

podia obtenir el títol de batxillerat si superaven les matèries comuns del 

batxillerat. Això, com anomenen Andreu i Godall (2012) va potenciar la 

creació de centres integrats en els quals s’impartien els estudis obligatoris de 

Primària i Secundària al temps que l’alumnat cursava el grau elemental i 

professional de Música o Dansa. 

El currículum perseguia el desenvolupament de qualitats com la sensibilitat, la 

creativitat o l’expressivitat. Per primera vegada es va fer una regulació amplia 

de l’ensenyament de la música en el règim general i en els ensenyaments 

musicals reglats i no reglats. 

- La LOCE (2002): Ley Orgánica de Calidad de la Educación.  

Aquesta llei no es va arribar a desenvolupar en la seua totalitat i no es va 

implantar. Aquesta reforma educativa impulsava una educació més 

academicista, parcel·lada i centrada en continguts de tipus conceptual. 

- La LOE (2006): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Pel que fa a 

l’Educació Primària, contemplava 6 cursos de caràcter obligatori fins als 12 

anys. Els continguts artístics es contemplaven en una àrea anomenada 

“Educació Artística”, que integraven la Música i la Plàstica. La música era 

impartida pel mestre/a especialista.  

Pel que fa a l’Educació Secundària, de caràcter obligatori fins als 16 anys, es 

contemplaven dues assignatures: “Música” i “Educació visual i plàstica”, 

ambdues formant part de les matèries comuns de caràcter obligatori entre els 

tres primers cursos, amb una càrrega lectiva de 105 hores. Cada comunitat 

autònoma determinava els cursos en què s’impartien. La distribució horària es 

va veure reduïda en un 50% respecte de la LOGSE. En la Comunitat 

Valenciana es contemplava a més, com optativa d’oferta no obligada en 1r 

d’ESO, el “Taller de música”. Les dues assignatures eren de caràcter optatiu 

73



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

en 4rt curs, de 4 hores setmanals i sense determinar modalitat. La música 

apareixia com assignatura optativa en 1r de batxillerat, anomenant-se 

“Patrimoni musical a la comunitat valenciana”, la Plàstica com optativa en 1r i 

2n de batxillerat, anomenant-se “Dibuix tècnic I” i “Dibuix tècnic II”,  en la 

modalitat de Ciències i Tecnologia i amb una càrrega lectiva de 3 hores en 

cada curs. 

Aquesta llei va incloure el Batxillerat d’Arts amb dues branques: el “Batxillerat 

d’Arts Escèniques, Música i Dansa” i el “Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i 

Disseny”. 

- La LOMCE (2013) : Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (denominada popularment com a llei Wert en al·lusió al 

ministre que la va impulsar). Aquesta llei va resultar de la modificació parcial 

de la llei anterior i ha entrat en vigor durant el curs 2014/2015. Pel que fa a 

l’Educació Primària, aquesta llei contempla, de nou, l’Educació Plàstica i 

l’Educació Musical dintre d’una única assignatura, anomenada “Educació 

Artística”. El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE de 1de marzo de 2014) 

assenyala que l’Educació Musical i l’Educació Plàstica es converteixen, 

realment en la pràctica, en una sola assignatura (Educació Artística), ubicant-

se dintre de les assignatures específiques de caràcter optatiu. No obstant això, 

el Decret de la Comunitat Valenciana no ha modificat la situació d’aquesta 

àrea, que continua formant part de les àrees específiques obligatòries i 

s’imparteix separadament en dues assignatures (Plàstica i Música) però 

avaluades en conjunt.  

Pel que fa a l’Educació Secundària, “La Música” i “l’Educació Plàstica 

Visual i Audiovisual” apareixen com a assignatures específiques en cadascun 

dels tres primers cursos (anomenats ara de primer cicle) però sent assignatures 

amb caràcter optatiu que es poden repetir en cada curs (sobre aquesta qüestió, 

cada comunitat autònoma té competència per decidir la seua obligatorietat). I 
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de nou, les dues assignatures tornen a aparèixer en el 4rt curs (anomenat ara 

com 2n cicle) amb caràcter optatiu. A més, en el 4rt curs d’ESO apareix una 

nova assignatura “Arts Escèniques i Dansa” que també té caràcter optatiu i 

que contempla el teatre, la dansa i altres manifestacions artístiques escèniques 

com el circ i l’òpera.  

En els Batxillerats de Ciències i d’Humanitats i CC Socials, es contemplen 

com assignatures específiques de caràcter optatiu, “Anàlisi musical 1”, 

“Llenguatge i  pràctica musical”, “Dibuix artístic 1” i “Dibuix tècnic 1”. 

Aquesta llei segueix contemplant el Batxillerat d’Arts amb dues branques: el 

“Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa” i el “Batxillerat d’Arts 

Plàstiques, Imatge i Disseny”. 

 

2.2. Comparació amb altres currículums 

En aquest apartat he desenvolupat la meua anàlisi en les investigacions 

realitzades sobre la presència de les arts en l’educació per comparar els 

currículums europeus i, en la segona part, m’he centrat en tres exemples de 

currículums que consideren totes les arts com assignatures específiques en 

l’Ensenyament Secundari. En aquest sentit, Alsina (2012: 21) en parlar de la 

competència cultural i artística com a diàleg social i cultural, remarca que “no 

es refereix a una cultura i a un art sinó a unes cultures i unes arts” i emfatitza 

en cóm el diàleg que s’estableix entre elles afavoreix l’estima de les diferents 

manifestacions artístiques i culturals al temps que estableix ponts de contacte. 

El autor ens recorda la definició que d’aquesta competència fa la Unió 

Europea (Unió Europea, 2006 en Alsina, 2012:16) en considerar-la 

consciència i expressió cultural, destacant “la importància de l’expressió 

creativa d’idees, experiències i emocions a través de diferents mitjans (la 

música, les arts escèniques, la literatura i les arts plàstiques)”.  
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2.2.1.  D’altres països d’Europa 

En l’any 2010, dintre del catàleg de publicacions del Ministeri d’Educació: 

educación.es es va publicar un document per part de la Agencia Ejecutiva en el –

ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA P9 Eurydice) sobre l’Educació 

artística i cultural en el context escolar en Europa. En el prefaci d’aquest 

document, Ján Figel, comissari responsable d’Educació, Formació, Cultura i 

Joventut recorda el reconeixement en l’àmbit europeu del paper exercit per 

l’educació artística en la creació de competències per a la vida de la joventut 

del segle XXI. Figel (2010) recalca les valoracions de l’Agència Europea per a 

la Cultura, aprovada pel Consell de la Unió Europea en 2007, amb el 

reconeixement del valor de l’educació artística en el desenvolupament de la 

creativitat i cóm això va comportar posteriors investigacions per tal de 

detectar bones pràctiques. Per a tal fi, Eurydice va elaborar una perspectiva 

general de l’estat de l’educació artística i cultural en Europa, que conté 

informació comparativa dels currículums de 30 països europeus. L’estudi 

inclou també algunes conclusions d’investigacions anteriors que s’han vist 

reforçades amb aquesta. Algunes de les conclusions de l’estudi són: 

- En la majoria dels sistemes nacionals, les arts són obligatòries en 

l’Educació Primària i durant els dos o tres primers anys de l’Educació 

Secundària. En cursos superiors, les arts passen a ser optatives. 

- En tots els casos estudiats, les arts ocupen una posició inferior a les 

matemàtiques i les Ciències. 

- En alguns països s’ha intentat reduir la proporció d’Educació artística 

en favor d’altres matèries considerades més rellevants per a l’èxit 

econòmic o acadèmic. 

- En els documents oficials s’observen dos enfocaments de les arts: com 

una sola matèria genèrica que integra altres o com una sèrie de matèries 

separades. En aquest últim enfocament, l’art dramàtic i la dansa solen 
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quedar incloses dintre d’altres arts i en l’estudi s’ha evidenciat la 

dificultat de promoure les qualitats expressives de la dansa quan aquesta 

s’inclou dintre d’una matèria centrada en l’exercici físic i l’esport. En 

una investigació anterior Taggart et al. (2004, cit, en Eurydice) mostraren 

que les arts visuals i la música s’estudiaven com a matèria obligatòria en 

els vint-i-un països estudiats. 

- En investigacions anteriors (Bamford, 2006 i Taggart et al., cit. en 

Eurydice) mostren que el baix estatus de les matèries artístiques es veu 

reflectit en la relativa falta d’atenció prestada a l’avaluació i el seguiment 

de l’ensenyament artístic . 

- El temps assignat a l’educació artística és insuficient per a elaborar un 

currículum ampli i equilibrat. Aquesta conclusió ha estat recolzada per 

altres investigacions anteriors a l’estudi (Robinson, 1999; Sharp i Le 

Métais, 2000; Taggart et al., 2004, cit. en Eurydice). En una investigació 

anterior també es destaca la falta d’espai i de recursos com a factors que 

impedeixen l’èxit de l’educació artística (Bamford, 2006, cit. en 

Eurydice). 

- Quasi tots els països tenen objectius semblants per a l’ensenyament 

artístic, del tipus: desenvolupar les competències artístiques, el 

coneixement, la comprensió i la pràctica de les diferents formes d’art; 

augmentar la comprensió cultural; compartir experiències artístiques; i 

convertir-se en consumidors i participants de l’art ben formats. A més, 

en la majoria de països s’espera que amb l’educació artística s’obtinguen 

resultats personals i socioculturals com confiança, autoestima, expressió 

individual, treball en equip, comprensió intercultural i participació 

cultural (Taggart et al. (2004, cit. en Eurydice). 

- Un bon nombre de sistemes educatius deleguen l’ensenyament de les 

matèries artístiques (especialment dels més menuts) en docents 

generalistes (Bamford, 2006, cit. en Eurydice). 

77



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

Aquest informe també assenyala la importància de la participació d’artistes 

professionals en l’educació artística i argumenta com a raons que augmentaria 

la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge artístics, es fomentaria la 

creativitat, milloraria la competència i confiança dels i les docents, i es 

proporcionaria l’accés a una gamma més ampla de recursos culturals.  

Bamford (2006, cit. en Eurydice), considera que es pot establir una relació entre 

qualitat de l’educació artística i participació d’artistes professionals: 

Una educació artística de qualitat tendeix a caracteritzar-se per una fort associació entre 
els centres, per un costat, i l’àmbit artístic exterior i les organitzacions que representen a 
la comunitat, per l’altre (Eurydice, 2010, p. 12). 

Pel que fa a la dansa, l’informe Eurydice assenyala que forma part del 

currículum obligatori en vint-i-quatre països dels estudiats i que és una matèria 

artística específica en tan sols cinc (en la majoria dels països forma part de 

l’Educació Física). En França, la dansa es considerada com una matèria atlètic-

artística, amb més exigències tècniques que artístiques o culturals. En Bulgària, 

Alemanya, Portugal i Eslovàquia, la dansa és una matèria optativa.  

 

2.2.2. Tres exemples de Països que contemplen la Dansa com 

assignatura específica en el currículum d’Educació 

Secundària:  Canadà, Mèxic i Argentina  

a) La Dansa en el sistema educatiu de Quebec (Canada) 

Durant la dècada del 2000, el sistema educatiu de Quebec (Canada) va estar 

immers en una reforma educativa que es coneix amb el nom de “La 

Réforme”. Els principis pedagògics que va adoptar aquesta reforma es 

basaven en l’enfocament socio-constructivista desenvolupat per autors com 

Perrenoud (1997) i Jonnaert (2002) i en la teoria de Vygotski, considerant els 
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processos de construcció de coneixements inseparables dels contextos en els 

quals es produeixen. Caroline Raymond i Nicole Turcotte (2006) fan un 

anàlisi de la consideració de la Dansa en aquesta reforma educativa (ambdues 

són professores del Departament de dansa de la Universitat del Quebec a 

Montreal). 

Segons les autores, a Quebec, la Dansa i l’Art dramàtic es varen incorporar als 

programes escolars al voltant dels anys 80. Posteriorment, amb la reforma 

educativa abans esmentada, les quatre disciplines artístiques (Música, Arts 

Plàstiques, Dansa i Art Dramàtic) han passat a tindre el mateix estatus que la 

resta de matèries. Tant és així que, actualment, les arts constitueixen una de les 

cinc àrees del Programa de formació escolar de Quebec, de tal manera que, 

des de 2005, a la fi de l’Ensenyament Secundari, l’estudiantat ha d’haver 

completat amb èxit un curs d’art per a la seua graduació, sent la dansa una de 

les quatre opcions a triar.  

Raymond i Turcotte recalquen que la dansa s’imparteix (en el 2006, data de la 

publicació) en, aproximadament, cinquanta escoles al Quebec, sobretot en 

l’ensenyament secundari. Aquests cursos són impartits per docents 

especialistes que s’han format a la Universitat del Quebec a Montreal, única en 

oferir aquesta titulació amb una formació inicial de quatre anys en 

ensenyament de la dansa. El professorat de la Universitat són professionals de 

la dansa que afegeixen a la seua experiència una formació en pedagogia. 

Per a Raymond i Turcotte, la dansa a l’escola ha de ser una via per educar la 

sensibilitat. Opten, per a tal fi, per una opció “astylistique” (no es decanta per 

cap estil) de la dansa que té en compte el conjunt dels grans principis 

(llenguatge i tècniques) que organitzen els balls, sense importar que siguen 

d’estil clàssic, contemporani, tradicional o urbà. Per a les autores, són aquests 

principis els que apropen als i les joves a un ventall de qualitats sensibles, 

estètiques i motrius, al temps que testimonien una visió particular a un 
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moment donat de la història. I destaquen quatre aspectes formadors de la 

classe de dansa: Educar el cos més enllà de les seues funcions motrius; Ballar 

per atorgar-se el dret a la diferència; Ballar per trobar els altres i Participar en 

grup. Per a tal fi, el professor o professora de dansa ha de privilegiar 

situacions que conviden a l’alumnat a identificar i reconèixer les seues 

sensacions i percepcions com la font dels seus estats d’ànim, sentiments i 

impressions; ha de propiciar activitats que ajuden a l’alumnat a reconciliar-se 

amb el seu cos, a través de l’observació, comprensió i experimentació de la 

seua mecànica i els principis dinàmics del moviment, la verticalitat, els suports, 

la respiració i la locomoció; ha de fomentar en l’alumnat el gest espontani i el 

plaer de ballar sobretot per la improvisació. També s’ha de generar un estat de 

confiança entre l’alumnat i el professor/a, de tal manera que aquest/a puga 

guiar-los cap a zones d’exploració desconegudes perquè,  

quan el i la jove posseeixen el llenguatge del ball –espai, temps, dinamismes...-  i sap 
utilitzar els principis del moviment – transferència del pes, respiració, enfocament, 
modulació del to muscular...- és quan pot produir alguna cosa personal i inventar-se un 
món en moviment (Raymond i Turcotte, 2006: 39). 

Presentant el seu ball, reconeguent-se en el ball de l’altre i utilitzant un 

llenguatge comú és com es pot trobar una comunitat de pertinença. Viure un 

procés de creació genera possibilitats de compartir les idees pròpies amb les 

dels i les altres per tal de negociar un sentit comú. En aquest procés, 

l’acompanyament de la professora o del professor serà indispensable per fer 

veure les diferències com processos d’enriquiment del ball i les similituds com 

un mitjà d’enfortir-se conjuntament. Per a Raymond i Turcotte, les obres d’art 

interpel·len la nostra sensibilitat als misteris que contenen 

Utilitzant tant els seus sentits com la seva raó, el jove aprèn a donar una significació al 
que veu. Amb el temps, pot així aprendre a passar d’un simple judici de gust a una 
apreciació estètica; és a dir a reconèixer els atributs i les qualitats d’una obra (els 
moviments i els seus dinamismes, l’espai d’acció, la durada de les seqüències gestuals, els 
aspectes socioculturals, etc.) i l’efecte que produeix en ell mateix, i a donar-ne una 
interpretació personal (Raymond i Turcotte, 2006: 39). 
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Això exigirà del professor/a que jugue un paper de mediador entre l’obra a 

apreciar i la construcció de sentit per l’alumne/a. Ha d’ajudar a l’alumnat a 

relacionar tots els aspectes que li poden semblar estranys i activar els seus 

coneixements en dansa; ha de fomentar en la classe actituds d’obertura i de 

curiositat i crear un clima d’intercanvi i de confiança on tothom puga 

explicitar les seus posicions i formular interpretacions i estratègies per facilitar 

la relació amb les obres. 

b) La Dansa en el sistema educatiu de Mèxic 

Un altre exemple de País que ha incorporat la Dansa com a assignatura 

específica en l’Ensenyament Secundari és Mèxic. En aquest païs,  

l’Ensenyament Secundari Obligatori contempla quatre arts: Arts visuals, 

Música, Dansa i Teatre. L’alumnat pot triar-ne una de les quatre per a cursar-

la durant els tres cursos de l’etapa educativa. Anteriorment, en l’Educació 

Primària han cursat l’àrea “d’Expressió i Apreciació Artística”, que integra les 

quatre arts. 

El programa de cada disciplina s’organitza en cinc blocs que reben el nom del 

tema d’estudi i fan referència al coneixement propi del llenguatge artístic 

corresponent i amb la relació que l’alumnat té amb la disciplina que s’estudia. 

En cadascuna de les assignatures artístiques es destaquen els tres eixos ja 

estudiats amb anterioritat en l’Educació Primària: Apreciació, Expressió i 

Contextualització. Així, s’afavoreix el desenvolupament d’habilitats 

perceptuals (auditives, visuals, tàctils i kinestèsiques), la possibilitat de 

comunicació i de manifestació d’idees i sentiments mitjançant els llenguatges 

artístics, concretant-se en creacions específiques, i el coneixement de tot allò 

que serveix d’influència a les arts (moments històrics i socials, contextos, 

importància de creadors i intèrprets). 
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En el Programa d’Arts per a l’Ensenyament de Mèxic, la Competència 

Artística i Cultural es conceptualitza com: 

Una construcció d’habilitats perceptives i expressives que donen apertura al 
coneixement dels llenguatges artístics i a l’enfortiment de les actituds i els valors que 
afavoreixen el desenvolupament del pensament artístic mitjançant experiències 
artístiques per a impulsar i fomentar l’estima, la comprensió i la conservació del 
patrimoni cultural (p. 16). 

Pel que fa a l’especialitat de Dansa,  l’eix de l’Apreciació està integrat per 

continguts que afavoreixen el desenvolupament de la percepció, sensibilització 

i crítica de l’alumnat en reconèixer les possibilitats del cos i del moviment. 

L’eix de l’Expressió està conformat per continguts adreçats a la realització de 

projectes coreogràfics que brinden elements per a utilitzar el llenguatge 

corporal i de dansa on s’expressen sentiments i idees pròpies. I l’eix de la 

Contextualització permet observar i reflexionar sobre la percepció del cos i de 

les manifestacions de dansa en diferents èpoques, llocs i cultures. 

La següent taula mostra l’organització dels aprenentatges en els tres graus, en 

funció dels temes dels cinc blocs que s’estudien en cadascun d’ells 

BLOC PRIMER GRAU SEGON GRAU TERCER GRAU 
I Sentir i pensar el 

nostre cos 
Tècniques per al control corporal i el 
desenvolupament del moviment 

Els diàlegs del cos 

II Elements de la 
dansa 

L’expressió del meu cos en un context 
cultural 

La dansa i les altres arts 

III Cos, moviment i 
subjectivitat 

La dansa: territori compartit Fent dansa 

IV Preparació d’una 
dansa ritual 

Preparació d’un ball mestís Preparació d’un ball 
popular 

V Escenificació d’una 
dansa ritual 

Escenificació d’un ball mestís Escenificació d’un ball 
popular 

Taula 2.1: Organització dels aprenentatges per temes que s’estudien en cada grau. 

En el bloc I s’atén el desenvolupament de l’alumnat pel que fa a l’expressió 

corporal i al reconeixement del seu cos. Es tracta d’un treball de descobriment 

de les seues possibilitats expressives. I es realitza de forma lúdica. 

En el bloc II es presta atenció als coneixements propis de la dansa. A 

l’alumnat se li dona l’oportunitat de reconèixer alguns dels elements d’aquest 
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llenguatge, de que argumente els seus gustos i preferències, i s’espera d’ell que 

observe, indague i reflexione sobre el sentit i la importància de la dansa en la 

societat. 

En el bloc III es proporcionen els espais on l’alumnat pot donar sentit a les 

seues idees, utilitzant intencionadament els elements del llenguatge de la dansa 

apresos, per tal d’elaborar seqüències de moviments i crear les seues pròpies 

danses. També es presenten continguts que permeten reflexionar sobre la 

presència de la dansa en la vida social. 

En els blocs IV i V es proposa a l’alumnat el repte de crear els seus propis 

dissenys coreogràfics, interpretant i reconeguent l’existència de diferents 

expressions de dansa de la seua cultura. 

Com exemple, la següent taula mostra els continguts que es treballen en el 

bloc I del primer grau, tenint en compte cadascun dels tres eixos i respecte 

dels aprenentatges esperats (objectius) per tal de desenvolupar la competència 

artística i cultural. 

Competència que s’afavoreix: Artística i Cultural 
EIX CONTINGUTS APRENENTATGES 

ESPERATS  

APRECIACIÓ 

- Observació de la seua imatge corporal 
per a coneixe’rs. 

- Identificació de diferents moviments 
corporals propis i dels seus 
companys/es en els treballs realitzats a 
l’interior de l’aula, per a explicar les 
emocions i idees que li produeixen. 

 

EXPRESSIÓ 

- Exploració de les possibilitats 
expressives del moviment del seu cos, 
considerant les qualitats i utilitzant 
estímuls sonors, tàctils i visuals, 
mitjançant situacions imaginatives. 

- Crea formes i imatges amb 
moviments corporals utilitzant 
diferents estímuls. 

- Reconéix, a partir de la seua 
experiència, que la imatge 
corporal, els moviments i la forma 
de ballar d’una persona estan 
relacionats amb la cultura. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ 

- Reflexió col·lectiva al voltant de 
l’expressió del cos com reflex de la 
cultura a l’analitzar la imatge corporal, 
els moviments i expressions corporals 
propis i d’altres persones, en diferents 
contextos socials. 

Taula 2.2: Continguts del Bloc I del Primer Grau. 
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Respecte de l’Avaluació, la programació contempla tres tipus d’avaluació per 

part del o la docent: diagnòstica (per comprovar els aprenentatges previs i 

identificar possibles dificultats que l’alumnat pot trobar en els nous 

aprenentatges),  formativa (al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge i 

per conèixer els avanços de l’alumnat) i la sumativa (prendre decisions 

relacionades amb l’acreditació). El programa també té en compte 

l’autoavaluació i la coavaluació, facilitant a l’alumnat els criteris d’avaluació.   

En l’avaluació formativa, per a l’obtenció d’evidències, es proposen 

instruments com: La rúbrica, les llistes d’acarament o control, registre 

anecdòtic, observació directa, produccions escrites i gràfiques, projectes 

col·lectius de recerca d’informació, identificació de problemàtiques i 

formulació d’alternatives de solució, esquemes i mapes conceptuals, registres i 

quadres d’actituds de l’estudiantat (observades en activitats col·lectives), 

portafolis i carpetes dels treballs, i proves escrites i orals. El programa també 

contempla la utilització de noves tecnologies.	  

a) La Dansa en el sistema educatiu de Buenos Aires (Argentina) 

A deu anys de la implementació de la transformació del Sistema Educatiu en 

la província de Buenos Aires i davant els desafiaments que implica concebre 

l'educació del segle XXI, la Direcció General de Cultura i Educació va 

elaborar una nova proposta pedagògica per a l'educació dels joves adolescents. 

Per a tal fi, mitjançant la Resolució nº 1999/04, va realitzar una ronda de 

consultes, va promoure la participació dels ciutadans de Buenos Aires i va 

convocar els docents de tot el sistema educatiu a expressar-se en les Jornades 

Institucionals de Consulta, per avaluar els encerts i debilitats de l'aplicació 

d'aquesta llei, amb la intenció de realitzar correccions i plantejar metes per als 

propers anys.	  

Durant l'any 2005 es va dur a terme el Procés de Construcció Curricular de 

l'ESB (Educació Secundària Bàsica), en el qual a través de diferents instàncies 
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varen participar inspectors/es, directors/es, docents, alumnat i pares-mares, 

avaluant el disseny curricular vigent per al 3r cicle de l'EGB, analitzant i 

proposant estratègies per definir i enfortir l'especificitat de la gestió i 

organització institucional i la qualitat dels aprenentatges. Com a corol·lari de 

totes les accions concretades en el Procés de Construcció Curricular de l'ESB, 

durant l'any 2005 es va elaborar un predisseny curricular i es va implementar i 

controlar en setanta-cinc escoles seleccionades d'ESB, l'any 2006. L'Educació 

Secundària es va organitzar en 6 anys d'escolaritat distribuïts en 3 anys 

d'Educació Secundària Bàsica i 3 anys d'Educació Polimodal (es tracta dels 

diferents batxillerats, entre els quals es troba l’Orientació d’Art i dintre 

d’aquesta, els estudis que condueixen a les titulacions de: Batxiller en Art-Arts 

Visuals; Batxiller en Art-Dansa; Batxiller en Art-Literatura; Batxiller en Art-

Música; i Batxiller en Art-Teatre). 

En conseqüència, l'educació secundària de sis anys de durada té com a 

propòsits: oferir situacions i experiències que permeten a l’alumnat l'adquisició 

de sabers per continuar els seus estudis; enfortir la formació de ciutadans i 

ciutadanes; i vincular l'escola i el món del treball a través d'una inclusió crítica i 

transformadora de l’alumnat en l'àmbit productiu. 

El currículum entén l’Educació Artística en els tres primers cursos de 

l’Ensenyament Secundari Bàsic (ESB) com àmbit en el qual l’alumnat s’apropa 

als elements constitutius de l'horitzó cultural en què viuen, a través de l'anàlisi, 

la producció i la síntesi de les relacions entre els diversos plànols de l'artístic. 

Contempla les quatre disciplines: Música, Dansa, Plàstica-Visual i Teatre. Cada 

disciplina té la seua especificitat i totes organitzen els seus continguts en torn a 

nuclis temàtics que varien en quantitat i caràcter segons el cas. Dintre de cada 

nucli temàtic es diferencien quatre eixos que no separen els continguts per 

temes sinó que constitueixen formes d’apropar-se al contingut. Així, els eixos 

ajuden a tindre present que cada contingut de la disciplina artística està 

relacionat amb un element del llenguatge, amb les formes de produir 
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(Producció), amb les formes en que es perceb i s’interpreta (Recepció) i amb 

l’entorn en què una manifestació estètica circula (Context Sociocultural). Cal, 

per tant, tenir en compte aquestes quatre maneres d’abordar un contingut per 

a treballar-lo a classe. En els següents quadres es mostra l’organització dels 

continguts de l’àmbit d’Educació Artística per nivells educatius: 

 

NÚCLIS TEMÀTICS PER DISCIPLINA 

 

EIXOS 

DANSA MÚSICA PLÀSTICA-

VISUAL 

TEATRE 

Llenguatge 

Producció 

Recepció 

 

EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA 

 

 

DANSA 

MÚSICA 

PLÀSTICA 

TEATRE Context 

sociocultural 

El cos en relació 
amb el seu 
registre conscient 
 
El cos en relació a 
l’espai, al temps, 
les qualitats del 
moviment i la 
comunicació 
 

 

Els materials del 
llenguatge musical 
 
 
L’organització del 
llenguatge musical 
 

 

L’espai plàstic 
Bidimensional 
 
La forma 
Bidimensional 
 
 
El Color 
 
La Composició 
 

Estructura 
dramàtica. Els 
elements del 
llenguatge Teatral 

 

 
L’organització dels 
elements del 
llenguatge teatral 

Taula 2.3: Continguts d’Educació Artística 1r any d’ESB 

 

 

NÚCLIS TEMÀTICS PER DISCIPLINA 

 

EIXOS 

DANSA MÚSICA PLÀSTICA-
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Per a l'ensenyament dels llenguatges artístics, aquest currículum destaca la 

importància d’entendre la cultura com un univers simbòlic generat per 

geografies i grups socials determinats; que és produïda per l'home i que al 

mateix temps, construeix l'home. També emfatitza sobre la premissa que un 

ordre cultural no és immanent ni atemporal: intervenen múltiples factors que 

el van constituint com a realitat a través del temps. Llavors, com a espai 

construït, la cultura no és una realitat inqüestionable i immodificable, 

sinó que es va replantejant per l'accionar dels subjectes en un procés continu 

que transcendeix l'existència individual del mateix. La cultura no es constitueix 

només amb el costum, el tradicional, l'acumulat a través del temps, sinó també 

amb la ruptura, la novetat, la transformació. Es tracta d'una relació dinàmica 

entre tradició i innovació. Es recalca també el fet que l’art no és la cultura; és 

una part d’ella però tot allò cultural no és art. 

El document repassa models de concepció de l’art que l’han col·locat en un 

lloc decoratiu i prescindible dintre dels currícula i dels projectes institucionals. 

Així, reflexiona sobre la generalitzada consideració de les arts com un espai 

d’”expressió”, “creació” o “llibertat”, considerant que aquesta concepció deixa 

fora la comprensió crítica del fet estètic perquè entén la creació com allò que 

es pren o es deixa i la seua comprensió no passa per una relació interpretativa 

basada en codis, llenguatges i un emmarcament cultural determinat sinó per la 
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possessió d’una sensibilitat particular. Això implica que qui no du amb sí 

mateix aquesta predisposició “natural” no tindrà possibilitats de comprendre 

el missatge del geni. És aquesta una herència del romanticisme, època en la 

què l’obra de l’artista no devia ser compresa sinó admirada. Aquesta 

concepció col·loca a l’estudiantat en una situació passiva front a l’obra d’art i 

no l’estimula a realitzar-ne perquè no se sent tocat pel geni artístic i es 

menysprea. En el document es reflexiona també sobre la crisi que les 

avantguardes van suposar per a la definició de l’art i el canvi respecte de les 

seues funcions socials i els trets de l’artista vinculats a nocions d’interpretació i 

comunicació. Però es considera que la imatge de l’artista geni està encara 

massa enraigada en l’imaginari col·lectiu i sol ser reforçada pels mitjans de 

comunicació i el propi sistema educatiu que, segueix atribuint a les 

assignatures artístiques el lloc de “l’expressió”. Sobre aquesta concepció, el 

document conclou que entendre l’art com una institució implica comprendre 

que ningun dels seus components posseeix trets atemporals o intrínsecs, sinó 

que responen a una imatge social construïda sobre els i les artistes, les obres 

d’art i el públic de les mateixes. 

En el document es reflexiona també sobre altres dues concepcions de l’art: 

aquella que entén l’educació artística com l’adquisició d’una tècnica i la que 

postula l’art com espai per adquirir destreses que serveixen com a suport 

d’aprenentatge de matèries tradicionals. Front a la primera concepció, en el 

document es prioritza la selecció per part de la persona que realitza l’art sobre 

la tècnica més apropiada per a manifestar allò que desitja i la consideració de 

les tècniques com a mitjà i instrument per a comunicar i generar metàfores. 

Front a la segona opció, al no ser valorada l’educació artística per sí mateix, 

aquest enfocament relativitza  la possibilitat de considerar l’art com un camp 

de coneixements autònom.  

El document destaca la importància de revisar els currícula i elaborar una 

alternativa que contemple l’ensenyança de l’art en la formació bàsica com una 
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instància fonamental per a la relació de l’alumnat amb el seu entorn cultural i 

per a la seua projecció individual. Per a tal fi, en l’inici de l’educació secundària 

i de l’etapa adolescent, contempla els següents trets pel que fa a l’ensenyament 

de l’àmbit artístic: 

- Deu aportar a l’alumnat la possibilitat d’analitzar l’entorn social i 

cultural a partir de la comprensió del llenguatge artístic que l’expressa, 

treballant amb diferents manifestacions de la cultura actual, de tal 

manera que l’adolescent comprenga que la seua forma de percebre 

aquest entorn no respon a condicionaments naturals o innats sinó que 

intervenen la seua història personal, els seus prejudicis i els seus 

referents culturals.  

- L’adolescent també ha d’entendre que un mateix concepte es pot 

comunicar de maneres diferents i que en l’univers estètic, el llenguatge 

no sols és important per allò que diu explícitament sinó també allò que 

suggereix o que oculta.  

- L’ensenyament artístic en aquesta etapa també tracta la relació amb els 

estereotips i cóm tractant-los des d’un llenguatge artístic, deuen 

permetre que l’alumnat puga diferenciar esquemes i relacionar les 

formes de representar i percebre que té cada cultura. Entendre les 

formes en què s’organitza un llenguatge artístic dotarà a l’alumnat dels 

elements necessaris per a que la resta del cicle puguen avançar en la 

construcció de discursos propis. 

- L’educació artística també aborda la comprensió i la indagació sobre la 

percepció individual per a comprendre el caràcter social de 

l’experiència. Destaca, per tant, la importància de no limitar l’educació 

artística a l’anàlisi d’obres d’art i de no concebre aquesta matèria com 

un espai de formació d’artistes sinó construir un coneixement que es 

puga aplicar a problemàtiques i escenaris més amplis que el contacte 

amb una obra d’art. 	  
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Pel que fa a l’ensenyament de la Dansa en l’ESB, primerament se centra 

l’ensenyament en els aspectes vinculats al reconeixement del llenguatge 

corporal amb el criteri d’establir una aproximació bàsica als elements 

constitutius de la dansa (el cos, el temps, l’espai, la dinàmica i la comunicació) 

elements inseparables en la successió de moviments però que, en funció del 

seu estudi i comprensió, se’ls identifica i desglossa, incorporant durant tota la 

ESB nous aspectes i altres nivells d’aprofundiment. El treball se centra també 

en el coneixement del codi específic per abordar les danses de l’entorn, les 

pròpies de l’adolescència i les dels altres, tractat des d’aspectes productius, 

conceptuals, analítics i contextuals. L’ensenyament s’orienta després a explorar 

i desenvolupar diferents procediments i processos d’interpretació i elaboració 

en el camp del moviment per tal que l’alumnat  puga situar-se en diferents 

rols: d’interpretació, creació i públic. I finalment, s’aprofundeix sobre les 

relacions entre la producció en el camp del moviment i els contextos socials i 

culturals de procedència, en funció de la consideració d’aquests aspectes com 

marcs que atorguen sentit a la dansa i col·laboren en la comprensió de les 

motivacions de cada discurs coreogràfic. 

En definitiva, es tracta que els i les joves aborden la dansa des del llenguatge 

del moviment per poder comunicar les seues idees i ser escoltats. Utilitzar el 

llenguatge corporal per a la construcció de sentit en una etapa en la que la 

problemàtica del cos i la imatge de sí mateix són aspectes fonamentals en la 

configuració de la pròpia identitat, li atorga a l’ensenyament d’aquesta matèria 

en la ESB un plus de significació i potencialitat molt important. 

Pel que fa al Batxillerat de Dansa, les matèries s’organitzen de la següent 

manera: Llenguatge de la Dansa per al 4rt any, Improvisació i composició 

coreogràfica i Anàlisi Coreogràfic per al 5e any i Projecte de producció en 

dansa i Història per al 6e any. També es contemplen dos llenguatges 

complementaris per a 5e i 6e que se seleccionen d’entre Arts Visuals, Música i 

Teatre. La Dansa s’aborda com un saber particular que no es limita a un 
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gènere determinat sinó que avarca diferents estils i pràctiques. Es tracta d’una 

proposta que permet a l’alumnat associar dansa amb llenguatge i la seua 

utilització en la creació de discursos propis. És, per tant, una concepció que a 

més d’aportar coneixements específics de la dansa, permet una vinculació 

entre aquesta i els interessos i necessitats de l’estudiantat. 

Per a concloure aquest apartat, l‘ampliem amb les reflexions d’algunes autores 

i autors sobre el tractament de les arts en l’educació. Així, Giraldez (2011) en 

referir-se a la tendència per integrar les arts en una única àrea dintre del 

currículum de molts països, sobretot pel que fa a l’Educació Primària, 

comenta que allò que semblava una solució adequada, l’experiència ens ha 

mostrat cóm no s’ha reflectit en el tractament que se li ha donat a l’educació 

artística en les escoles. Un dels principals motius ha estat la falta de formació 

al professorat que havia d’impartir la nova orientació de l’àrea artística. Calia, 

segons els casos, contar amb diferents perfils de professorat: un perfil de 

professorat que fos capaç de coordinar-se entre sí i desenvolupar projectes 

conjunts, o un perfil de professorat polifacètic entrenat per dissenyar i dur a 

terme experiències d’aprenentatge que inclogueren diferents àmbits artístics. 

La falta d’aquesta formació ha propiciat que cada professor/a tendeixca a 

situar-se en aquell llenguatge artístic en el qual s’ha format i sols el professorat 

que ha estat més preocupat per respondre a les expectatives del currículum, 

s’ha atrevit a situar-se en una situació intermitja a base de projectes conjunts. 

L’autora esmenta a Terigi (1998, en Giráldez, 2011) en referir-se a solucions 

com: adquirir un compromís de mínims (dues o més assignatures que 

conserven la seua independència amb un mateix propòsit i amb un 

enfocament compartit); l’establiment d’espais formals per a projectes 

compartits i integrats; la incorporació de continguts d’altres disciplines en 

àrees que es defineixen com predominants i que serveixen per crear una 

estructura; fins arribar al plantejament de màxims que es tractaria d’una 

vertadera integració disciplinar on les assignatures tradicionals haurien de 
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renunciar a les situacions establertes i sumar-se a un debat de cóm organitzar 

una integració de l’experiència estètica. 

Bamford (2009: 82-83) diferència entre l’educació en l’art i a través de l’art 

com a dues formes que se sumen a les tendències del seu ensenyament i que 

aporten millores a l’educació 

L’educació en les arts pot definir-se com un aprenentatge sistemàtic, i prolongat en el 
temps, d’habilitats i de formes de pensar i presentar les diferents disciplines artístiques 
(dansa, arts visuals, música, interpretació) que genera uns determinats efectes com la 
millora de l’actitud respecte a l’escola i a l’aprenentatge, un major coneixement de la 
identitat cultural i una sensació de satisfacció personal i benestar. Així mateix, l’educació 
que recorre a sistemes pedagògics creatius i artístics per a impartir totes les matèries 
(educació a través de les arts) millora el conjunt dels resultats, redueix la desafecció 
escolar i incentiva la transferència cognitiva positiva. Però aquests efectes sols s’obtenen 
quan existeix una oferta de programes de qualitat. En el cas de programes deficients els 
resultats apunten més bé a una direcció oposada.  

	  
I per a Burset (2012: 67) “una màxima imprescindible en l’educació de l’art és 

fer entendre a l’alumnat que les diferents formes d’expressió artística no sols 

són tècniques i procediments, sinó també modes de pensar. [...] En els 

<<modes>> s’ajusten els processos i allò interessant és precisament ser capaç 

d’apreciar-los en qualsevol artefacte, esdeveniment o situació relacionats amb 

l’art”. 

 

2. 3. La dansa en el nostre Ensenyament Obligatori 

En el recorregut sobre el tractament de la dansa en el currículum, ens interessa 

centrar-nos en l’Ensenyament Secundari Obligatori per varies raons: és l’etapa 

educativa en la que desenvolupe la meua activitat docent com a professora de 

música; és l’etapa educativa en la què s’ha dut a terme la investigació i també 

és la franja de l’ensenyament obligatori on menys s’ha tractat el tema de la 

presència de la dansa en l’educació obligatòria. No obstant això, abans 

d’entrar en l’ESO, farem un breu repàs pel currículum de l’Educació Primària, 
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etapa sobre la qual sí que ha hagut un corpus teòric important (García, 2002; 

Martín, 2005; Lago i Espejo, 2007; Rebollo i Castillo, 2010) pel que fa al 

tractament del cos i de la dansa.  

En l’Educació Primària i pel que fa a l’Estat Espanyol, en el diferents 

dissenys curriculars base, la dansa mai ha tingut una consideració específica 

com assignatura. Així, des de la implantació de la LOGSE: Ley Orgánica 

1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo fins a l’actual 

llei (LOMCE) la dansa ha aparegut contemplada de forma general en les àrees 

d’Educació Artística i d’Educació Física. Dintre de l’àrea d’Educació Artística, 

la dansa va aparèixer contemplada, per primera vegada, en el Real Decreto 1344, 

MEC. 6 sept. 1991, en el bloc de continguts: Movimiento rítmico y danza, on es 

destaca la importància tant de la dansa com del moviment per a la capacitació 

de destreses rítmiques i com mitjans per aconseguir la necessitat d’expressió 

que tota educació artística deu desenvolupar. I dintre de l’àrea d’Educació 

Física, en el bloc de continguts: El cuerpo: expresión y comunicación, on s‘incideix 

més en els aspectes expressius del moviment i en l’ús del cos com un 

llenguatge. Pel que fa al moviment expressiu, es proposen continguts de ball, 

rítmica, expressió corporal i la utilització del moviment en les seues 

expressions plàstiques i creatives. Amb la LOE (2006), l’expressió corporal té 

major presència perquè es contempla un bloc de continguts anomenat 

“Activitats físiques artístic-expressives”.  

Pel que fa al moment actual (curs escolar 2015-16) està vigent la Orden 

ECD/686/2014, de 23 de abril. BOE de 1 de mayo de 2014. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. BOE núm. 106. En l’Annex II, on es contemplen les 

assignatures de caràcter específic, la llei diu: 

Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la humanidad: 
no cabe un estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se contemple 
la presencia del arte en todas sus posibilidades. Por otra parte, el proceso de aprendizaje 
en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le 
sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual 
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que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje plástico como el 
musical para comunicarse con el resto de seres humanos (MEC, 2014: 395). 

Resulta incoherent que, en un mateix paràgraf, se li done tanta importància a 

les manifestacions artístiques i se les considere necessàries com a llenguatges 

expressius, i que després se centre sols en dues de les seues manifestacions, 

obviant la dansa i la dramatització.  

Aquesta llei contempla novament, com ja hem esmentat en l’apartat anterior, 

l’Educació Plàstica i l’Educació Musical dintre d’una única assignatura, 

anomenada “Educació Artística” amb sis blocs de continguts, tres per a cada 

especialitat. Resulta curiós que el segon bloc de continguts de l’àrea de Plàstica 

s’anomene com l’assignatura (Educació Artística), referint-se al conjunt de 

conceptes i procediments que tradicionalment han estat associats a aquesta 

àrea. De nou, és incoherent que el terme s’utilitze reduint-lo, aquesta vegada a 

una única àrea. Així ho contempla l’Ordre: 

El primero de los bloques de la Educación Plástica, Educación Audiovisual, está 
referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como 
audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El segundo 
bloque denominado Educación Artística hace referencia al conjunto de conceptos y 
procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último bloque 
incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el 
área de Matemáticas en el apartado de Geometría (MEC, 2014: 395). 

Pel que fa als altres tres blocs, assignats a l’Educació Musical, els continguts 

apareixen compartimentats en “Escolta”, “Habilitats interpretatives musicals” 

i “Capacitats expressives i creatives des de la dansa”.  

La Educación Musical también ha sido dividida en tres bloques: el primero referido a la 
escucha, en el que el alumnado indagará en las posibilidades del sonido; el segundo 
bloque comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical; el tercer 
bloque es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el 
conocimiento y práctica de la danza (MEC, 2014: 396). 

Encara que després l’aspecte expressiu i creatiu es refereixca tant a la dansa 

com a la música, resulta curiós que en el text s’aplique només a la dansa, 
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considerant la música sols en la part interpretativa i pel que fa al 

desenvolupament d’habilitats.   

La llei subratlla després la importància de treballar els continguts de forma 

global i destaca la figura del docent com a mentor que permet a l’alumnat 

aprendre a partir de la seua pròpia experiència, sent el protagonista actiu en el 

procés de sensibilització, apreciació i creació artística.  

El “Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, el qual estableix  el 

currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la 

Comunitat Valenciana. Dogv Num. 7311/07.07.2014” s’ha aplicat en 

l’Educació Primària en el curs 2014-15 per als nivells educatius de 1r, 3r i 5e i 

finalitzarà la seua aplicació a tota l’etapa el curs 2015-16. Pel que fa als 

continguts, es divideixen en tres blocs: “Escolta”, “l’Interpretació Musical” i 

“la Música, el Moviment i la Dansa” (Sols canvien un poc el noms respecte 

del MEC). 

En els blocs de “l’Escolta” i “l’Interpretació Musical” es contemplen 

continguts referits al cos i al moviment com a facilitadors d’aquests processos. 

A mesura que els nivells educatius van avançant, aquests blocs deixen de 

referir-se al cos i al moviment per a centrar-se més en l’escolta d’obres 

musicals o la interpretació amb instruments que no són el cos, i la 

incorporació de les noves tecnologies. 

El bloc de “la Música, el Moviment i la Dansa” tracta continguts que tenen a 

veure amb la consciència de la música a través del moviment. La dansa, com a 

tal, es contempla a partir del 3r curs, amb la interpretació de coreografies 

senzilles i danses grupals, memoritzant seqüències de moviments. A partir del 

4rt curs s’incorpora la interpretació de danses tradicionals valencianes i la 

creació de coreografies per a cançons i peces musicals de diferents estils, 

individualment i en grup. En 5e s’afegeix la interpretació de danses 
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tradicionals espanyoles i en 6e les danses tradicionals del món i la investigació 

de danses que es ballen en l’entorn i han perdurat al llarg del temps. 

En l’àrea d’Educació Física, en Primària, la LOMCE contempla un bloc de 

continguts anomenat “Expressió Motriu i Comunicació” en el qual fa 

referència a la comunicació de sensacions a través del llenguatge i del 

moviment corporal, a la pràctica d’activitats expressives, i a la mímica i el gest 

voluntari com a manifestació expressiva, en els tres primers cursos; a partir del 

4rt curs ja parla de gestos creatius, representacions grupals per a comunicar 

sensacions, emocions, sentiments i idees, pràctica de ball i danses de la 

Comunitat Valenciana; en 5e esmenta la creació i participació en danses i balls 

grupals amb sentit rítmic a través de coreografies senzilles; i en 6e incorpora el 

desenrotllament del sentit o intenció estètica (artística, plàstica) del moviment. 

Comprovem cóm les paraules ball o dansa sols s’atribueixen a les danses 

tradicionals o a creacions de balls i danses que tinguen un sentit rítmic, mentre 

que tot allò que té a veure amb l’expressivitat, la creativitat, la comunicació a 

través del cos es relaciona amb la pràctica de l’expressió corporal i no s’associa 

amb la dansa expressiva, la dansa creativa, la dansa moderna en el sentit 

educatiu al que es referia Rudolf Laban (1984).  

En l’Educació Secundària Obligatòria, la dansa forma part també de les 

àrees de Música i Educació Física, i la seua presència es contempla 

principalment des de l’aplicació de la LOGSE. En l’Educació Física apareix un 

bloc de continguts específics que s’anomena “Expressió Corporal” i, a més, 

apareix també com assignatura optativa, anomenant-se igual.  

A l’hora de repassar els currículums de Secundària, m’he centrat en els decrets 

del govern valencià, per tractar-se d’aquells que he hagut d’aplicar a la meua 

pràctica educativa durant els darrers anys. 
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2.3.1. Presència de continguts de moviment i dansa en 

Educació Secundària en el currículum de la LOGSE 

El Decret 47/1992, de 30 de març de 1992, estableix el currículum d’Educació 

Secundària Obligatòria (D. O. Generalitat Valenciana del 6 d’abril de 1992). 

En aquest decret s’emfatitza sobre l’aproximació diferenciada a cada una de 

les àrees per separat (Música i Plàstica) per tal de destacar millor la seua 

identitat artística. Un dels objectius generals ressalta la utilització i gaudiment 

del moviment i la dansa com mitjà de representació d’imatges, sensacions i 

idees i el fet d’apreciar-les com a forma d’expressió i comunicació individual i 

col·lectiva, valorant la seua contribució al benestar personal i al coneixement 

de sí mateix.  

Pel que fa als continguts, en els cursos 1r, 2n i 3r d’ESO, on la música té 

caràcter obligatori, no hi ha cap bloc referit a l’expressió corporal, en canvi, si 

que hi han blocs separats d’expressió vocal i expressió instrumental. En el 

bloc de Música i Societat es contemplen continguts referits a l’estudi de la 

dansa com a manifestació cultural i pel que fa al seu context històric i social. 

També es contempla la utilització d’un variat repertori de danses: històriques, 

tradicionals i de saló. El bloc de llenguatge musical contempla un contingut 

referit a la pràctica d’activitats bàsiques de moviment (variacions, 

combinacions i improvisacions sobre aquestes activitats). 

En 4rt d’ESO, on l’assignatura és optativa, sí que es contempla un bloc 

d’execució vocal, instrumental i corporal referit als aspectes tècnics i creatius. 

Respecte a l’Educació Física, en tots els cursos de la ESO es contempla un 

bloc de continguts referit a l’Expressió motriu. Són continguts que es 

refereixen al cos i al moviment com manifestacions significants de l’activitat 

motriu, tant pel que fa a l’expressió com a la comunicació.  
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2.3.2. Presència de continguts de moviment i dansa en 

Educació Secundària en el currículum de la LOE 

El taller de Música de 1r d’ESO està basat en l’Orde de 27 de maig de 2008, 

de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en 

l'educació secundària obligatòria, i els currículums dels cursos Segon, Tercer i 

Quart d´ESO està basat en el Decret 112/2007, de 20 de juliol, de la 

Conselleria d’Educació. 

En el Taller de música (optativa de 1r d’ESO) en cap dels tres blocs 

(Interpretació, Creació i Pràctica Musical) apareixen continguts sobre 

moviment i dansa. Tot i que en l’apartat dels objectius, quan es parla 

d’interpretació musical, el currículum contempla tres formes d’interpretació: 

l’expressió vocal, l’expressió instrumental i el moviment i la dansa. 

En l’assignatura de Música de 2n i 3r d’ESO, el Bloc 1: “Escolta” (Eix: 

Percepció) contempla un contingut referit a la utilització de recursos corporals 

per a la comprensió de la música escoltada, sols per a 3r d’ESO. El Bloc 2: 

“Interpretació” (Eix: Expressió) contempla tres continguts referits al cos com 

a mitjà d’expressió musical, al fet de despertar l’interès pel seu coneixement i 

atenció, i a la predisposició per millorar la seua tècnica i interpretació, 

juntament amb les vocals i instrumentals; també contempla un contingut 

referit a la danses tradicionals de la comunitat valenciana per als cursos de 2n i 

3r i un contingut referit a la pràctica de les diferents tècniques del moviment i 

la dansa, sols per al 3r curs. 

Cal destacar que tres dels continguts referits al moviment i la dansa del Bloc 

d’Interpretació de 3r d’ESO apareixen agrupats en un sol contingut (contingut 

5), plantejats així:  
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Experimentació i pràctica de les distintes tècniques del moviment i la dansa, expressió 
dels continguts musicals a través del cos i el moviment, i interpretació d’un repertori 
variat de danses. Danses tradicionals de la Comunitat Valenciana. 

I que l’ acceptació i predisposició per a millorar la capacitat corporal pròpia 

tècnica i interpretativa apareix després de la seua experimentació i pràctica 

(contingut 8). 

El Bloc 3: “Creació” (Eix: Expressió) conté un contingut sobre sonorització 

de representacions dramàtiques, activitats d’expressió corporal i dansa en la 

realització de produccions audiovisuals, que sols es contempla en 3r d’ESO. I 

el Bloc 4: “Contextos musicals” de 3r d’ESO contempla un contingut sobre la 

música al servici del llenguatge corporal, anàlisi de la música utilitzada en 

diferents tipus d’espectacles i produccions audiovisuals. 

En 4rt d’ESO la Música és una assignatura optativa. El Bloc 1: “Audició i 

Referents Musicals” contempla un contingut  sobre audició, reconeixement, 

anàlisi i comparació d’un repertori de danses de la Comunitat Valenciana. El 

Bloc 2: “La Pràctica Musical”, contempla un contingut sobre pràctica i 

aplicació d’habilitats tècniques en grau creixent de complexitat i concertació 

amb les altres parts del conjunt en el moviment i la dansa i danses tradicionals 

de la Comunitat Valenciana. El Bloc 3: “Música i Tecnologies” no contempla 

el moviment i la dansa en cap dels seus continguts. 

Pel que fa a l’Educació Física, els quatre cursos de la ESO contemplen un 

bloc de continguts anomenat “Expressió corporal” on es recalca la 

importància de conèixer i practicar diferents manifestacions expressives com 

balls, danses i dramatitzacions, de practicar danses del món, danses 

tradicionals de la Comunitat Valenciana, balls de saló i danses modernes i de 

participar en la creació de composicions coreogràfiques col·lectives amb 

suport d’una estructura musical i incloent els elements de l’espai, temps i 

intensitat. 
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2.3.3. Presència de continguts de moviment i dansa en 

Educació Secundària en el currículum de la LOMCE 

El Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, que estableix el currículum i 

desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del 

Batxillerat a la Comunitat Valenciana, s’ha aplicat en l’Educació Secundària en 

el curs 2015-16 per als nivells educatius de 1r i 3r d’ESO i 1r de batxillerat i 

està prevista la seua aplicació a tota l’etapa el curs 2016-17. 

Pel que fa a l’assignatura de Música i als cursos 1r, 2n i 3r, el bloc 1: 

“Interpretació i Creació” contempla continguts separats respecte de la 

interpretació, referint-se a “Interpretació vocal”, “Interpretació instrumental” 

i “Interpretació corporal”, mentre que, la part de la creativitat, la contempla en 

el seu conjunt, referint-se a “Veus, Instruments i Cos”.   

Respecte de la “Interpretació corporal”, apareixen continguts que tenen a 

veure amb: la millora de la tècnica corporal per a superar obstacles 

comunicatius i adaptar els moviments a diferents estils de música, a les formes 

i ritmes; consolidació, ampliació i millora de les tècniques de moviment grupal 

com a iniciació corogràfica; interpretació coreogràfica de danses amb formules 

rítmiques pròpies del nivell educatiu; interpretació de danses i coreografies de 

diferents cultures i estils; improvisació de coreografies individuals i en grup 

tenint en compte els elements de la música treballats, la millora de les 

capacitats tècniques i interpretatives i l’ús del moviment per enriquir la 

percepció musical; i la interpretació i improvisació corporal de propostes 

d’avantguarda, a través de llenguatges gestuals i amb l’exploració d’efectes de 

so. 

Respecte de la “Creació a través de la veu, els instruments i el cos”, els 

continguts tenen a veure amb: la creació de peces vocals, instrumentals, 

corporals i coreogràfiques i de fórmules rítmiques, utilitzant els elements de la 
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música estudiats i atenent als principis bàsics dels procediments compositius; 

creació de coreografies individuals i en grup, per a cançons i peces musicals de 

diferents estils; i creació i coordinació amb la veu, el cos i els instruments de 

propostes d’avantguarda amb el suport de llenguatges musicals i gestuals, 

atenent a noves fonts sonores.  

En el 4rt curs d’ESO, entre les assignatures optatives específiques, es troben 

“Música” i “Arts Escèniques i Dansa”. En l’assignatura de Música, el bloc de 

continguts “Interpretació i creació” té un tractament de conjunt semblant al 

que té la part de creació en els cursos anteriors; es a dir es conceb la 

interpretació vocal, instrumental i corporal des d’activitats que contemplen les 

tres formes d’expressió musical i no sols en la part creativa com succeia en 1r, 

2n i 3r d’ESO. En l’assignatura d’”Arts Escèniques i Dansa”, el tercer bloc 

està dedicat completament a la dansa; al coneixement teòric de les seues 

especialitats, estils, elements que la constitueixen, conceptes referits al cos, 

espai i temps, i terminologia. A la pràctica d’activitats per a desenvolupar la 

consciència corporal i postural, la percepció i interiorització de la música a 

través del cos, interpretació de seqüències de moviments amb l’ús dels factors 

de moviment (pes, flux, espai, temps), creació i representació de treballs 

coreogràfics individuals i en grup, improvisacions lliures individuals, per 

parelles i en grup, partint d’idees prèvies i jam-sessions; i al coneixement i 

pràctica de les fases de composició de les estructures coreogràfiques.   

En 1r de Batxiller, entre les assignatures optatives específiques es troba la de 

“Llenguatge i pràctica musical” i en 2n de Batxillerat, “Història de la Música i 

de la Dansa”. En la primera, el bloc 4 referit a la creació i la interpretació, 

contempla continguts de realització de ritmes a través de la pràctica 

d’activitats de dansa i moviment evolucionant en l’espai, d’improvisació i 

creació de coreografies individuals i en grup.   
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En el Batxillerat d’”Arts Escèniques, Música i Dansa”, en 1r i 2n es contempla 

l’assignatura “Història de la Música i de la Dansa” com optativa de la 

modalitat, de 4 hores setmanals, i l’assignatura “Escenografia” com optativa 

sense modalitat, de 4 hores setmanals. 

Pel que fa a l’Educació Física, en els quatre cursos de la ESO i en 1r de 

batxillerat, hi ha un bloc de continguts anomenat “Expressió corporal i 

comunicació”, que contempla l’execució de balls i danses combinant espai, 

ritme i intensitat, com a elements que possibiliten la desinhibició i fomenten la 

creativitat, i creació de muntatges artístics individuals i en grup, combinant 

espai i ritme.	  
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En aquest apartat situem primer el lloc on s’han desenvolupat les 

experiències que han donat peu a la investigació, després repassem la funció 

que desempenya la dansa en aquest centre i, finalitzem amb l’explicació de 

cadascuna de les experiències analitzades en aquesta investigació. 

 

3.1. L’IES Violant de Casalduch de Benicàssim3 

Benicàssim és una població turística de 17.000 habitants (i en període estival, 

prop dels 40.000) on tan sols hi ha un institut públic d'educació secundària, 

batxillerat i cicle formatiu que acull adolescents i joves entre els dotze i els 

divuit anys. Actualment, 24 nacionalitats diferents es barregen en les nostres 

aules. El centre educatiu és, per tant, un reflex de la pròpia societat. 

L’IES Violant de Casalduch atén a 800 alumnes que es distribueixen entre 

l’Educació Secundària Obligatòria, el batxillerat i els cicles formatius de grau 

mitjà i superior d’educació física. Aquest alumnat, és atès per un total d’uns 60 

professors i professores que es distribueixen entre els 20 departaments 

didàctics que conformen la seua estructura departamental. Les matèries 

artístiques són ateses principalment pels departaments de Dibuix i Música, tal 

i com ve reflexat en els seus respectius currículums. 

Des del punt de vista dels principis i finalitats que orienten el treball educatiu 

del centre, cal remarcar els que explícitament apareixen al seu Projecte 

Educatiu: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.iesbenicassim.es/	  
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- Respectar els drets, llibertats i valors democràtics dels membres 

de la comunitat escolar. 

- Respectar la personalitat, capacitats i característiques 

socioculturals de tots els individus.  

- Respectar la pluralitat de creences.  

- Afavorir l’ús normalitzat de les dues llengües oficials.  

- Tractar els dos sexes de forma igualitària en totes les accions.  

- Prendre decisions seguint un model dialogant i de consens.  

- Desenvolupar una metodologia activa i participativa que 

respecte els diferents nivells d’aprenentatge.  

- Afavorir i fomentar actituds positives de respecte al medi 

ambient.  

 

Com a centre públic, la preocupació per la formació integral del seu alumnat, 

pel respecte als altres i per inculcar els valors d’una ètica democràtica, 

marquen el seu tarannà educatiu. Els vincles amb el territori (el poble, la xarxa 

local d’associacions, les escoles, etc.), és també una de les preocupacions que 

marquen el seu dia a dia. Així, per exemple, actualment es duen a terme 

programes locals conjuntament amb l’administració local com el “banc de 

llibres” o també, conjuntament amb la casa de joves “La Maranya” portant 

endavant el programa d’acompanyament en els estudis a l’alumnat que mostra 

més dificultats per atendre les necessitats des de l’àmbit familiar. Des de fa 

uns quants anys, organitza activitats lúdiques i esportives preparades per 

l’alumnat dels cicles formatius cap als col·legis de primària de Benicàssim com 

els “Benijocs” i cap a l’alumnat de secundària i batxillerat com la “Benicursa” 

que se centra en l’activitat esportiva. Des dels departaments de Grec i Cultura 

Clàssica s’organitza la participació en els “Ludi Saguntini” activitat que apropa 

al nostre alumnat al món i els valors de l’antiga Grècia. 
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A més, el nostre institut, des de ja fa uns quants anys, ha mostrat un 

compromís molt fort envers l’educació artística que ha fet del centre un 

referent a nivell comarcal. Així, no és estrany trobar un munt d’activitats que 

entre els intersticis de l’activitat reglada, obren les portes al gaudi o la 

creativitat artística, ja siga fent poroses les aules i els currículums ordinaris o 

aprofitant els espais de les activitats extraescolars o complementaris. Així per 

exemple, durant el 2014 hem realitzat la tercera edició de “Musics de PROP”. 

És una proposta que tracta d’apropar a l’alumnat grups de música de diferents 

estils musicals (pop, rock, folk, rap, etc.) i cantautors, aprofitant el temps del 

pati. Posteriorment, amb l’alumnat de batxillerat, realitzem un taller amb el 

grup que ha actuat.  

Des del curs 2004-05 l’IES Violant de Casalduch participa en les “Trobades 

de Com Sona l’ESO”, un esdeveniment educatiu intercentres que cada any, en 

el mes de maig, acull al voltant d’un millar d’alumnat d’ESO per interpretar un 

gran concert musical (sobre aquest particular, degut a la rellevància que per a 

aquest estudi té, el tractarem amb molt més detall dintre de l’informe de la 

tesi).  

En darrer lloc, m’agradaria destacar un altra activitat que venim desenvolupant 

el professorat del departament de música des del curs 2006-07. Es tracta de la 

creació de musicals fets expressament per al nostre alumnat i amb la intenció 

d’interpel·lar a la societat amb temes socials que ens afecten. Fins el moment 

hem realitzat tres musicals, el primer sobre la interculturalitat, el segon sobre 

el fracàs escolar i el tercer sobre l’assetjament escolar. Aquest darrer ha estat 

una de les experiències que han servit de base per a aquesta investigació pel 

què ens detindrem en ella més endavant. 

Tant en Com sona l’ESO com en els musicals, la dansa cada vegada té major 

presència i rellevància. Avancem, així, cap una proposta integrada de les arts. 
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3.2. La Dansa en el Plantejament de l’educació musical 

de l’IES Violant de Casalduch 

Des de la meua doble condició de professora de música en Educació 

Secundària i Llicenciada en Dansa, sempre he tractat d’integrar les dues arts en 

les classes de música que impartisc a l’institut. No puc dir que siga una tasca 

fàcil perquè la majoria de l’alumnat té una pobra experiència prèvia 

relacionada amb el ball i es troben en una edat en la que la sensació de ridícul 

front als companys i companyes els fa adoptar una actitud reticent a qualsevol 

activitat que supose mostrar-se obertament dintre del grup-classe. Si es tracta 

d’interpretar música amb els instruments de l’aula, la seua actitud sol ser 

diferent perquè, encara que també hi ha de vergonyosos/es, ho vivencien més 

com una habilitat que poden anar superant a mesura que la practiquen i, a 

més, l’instrument fa una mica de barrera respecte dels companys i companyes 

o mèdia en les seues relacions. No obstant, quan l’instrument és la veu, de 

nou, encara que no tan exageradament com en el cos, hi ha que anar entrant-

los poc a poc. D’entre les xiques i els xics, ells són més reacis i solen mostrar-

se més enverats i tensos quan treballem amb el cos.  

Les dues aules de música no tenen les condicions idònies per a realitzar un 

treball de dansa com cal i, per això, solc averiguar a l’inici de cada curs la 

disponibilitat del gimnàs per poder organitzar les classes en funció de l’aula de 

què dispose. És un poc difícil disposar d’ell perquè a l’institut de Benicàssim a 

més de la ESO i el Batxillerat s’imparteix un Cicle Formatiu d’Educació Física 

en el mateix horari lectiu. Tot i així, de les dues aules de música, hi ha una que 

té la dotació completa d’instrumental Orff, teclats, guitarres, baix electrònic i 

bateria, tot col·locat per al seu ús, mentre que en l’altra, la dotació 

instrumental és més pobra i l’hem disposada de tal manera que hi ha un espai 

diàfan en el centre per poder moure’s. Aquesta és l’aula on solem fer les 

activitats corporals.  
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En 1r d’ESO, el Taller de Música és optatiu; solem tindre al voltant de vint-i-

cinc alumnes i l’hem plantejat com activitat coral. Cada curs, en aquest taller 

es crea un nou Cor de Kassim amb el que dos professors (Edu i jo) treballem un 

repertori de cançons per a l’actuació del final del primer trimestre (que té lloc 

al gimnàs de l’institut) i l’actuació del final de curs (que té lloc al teatre 

municipal). Aquests tallers solem iniciar-los amb activitats de Brain Gym 

(Denninson i Denninson, 2011). Es tracta d’activitats senzilles, posturals i en 

moviment, que potencien les connexions entre el cos i el cervell i ajuden a 

millorar el desenvolupament personal i alguns factors que intervenen en els 

aprenentatges, cóm la concentració, l’agudesa, l’energia i el estar més obert a 

aprendre. Solem dedicar-los els deu primers minuts de la classe i notem cóm 

l’alumnat, si se centra en l’activitat, adopta una actitud de major predisposició 

cap al treball posterior. Quan tenim que treballar per veus separades, 

m’emporte a una part de l’alumnat a l’altra aula i fem activitats corporals, 

sobretot de dramatització i de gestos amb els què després acompanyar les 

cançons. En els concerts, l’alumnat canta i balla però tenim les barreres que 

ens creen els micròfons de peu, que no ens permeten allunyar-nos massa 

perquè aleshores les veus es perden; sols en els interludis instrumentals podem 

concedir-nos la llicència d’ocupar més espai i incorporar més ball.  

En 2n d’ESO, l’assignatura és de caràcter obligatori i solem tindre al voltant 

de trenta alumnes. Hi ha tres sessions setmanals de 55 minuts. En aquest curs, 

pel que fa als continguts expressius de la música, combine les activitats vocals 

i instrumentals amb activats d’expressió corporal, vivenciant els elements de la 

música a través del cos. El currículum ho contempla, basant-se en les 

experiències i teories de grans pedagogs musicals com Dalcroze, Willems, 

Kodaly, Orff... , que mostraren en les seus pedagogies la importància de 

vivenciar la música amb tot el cos i mitjançant el moviment. Així ho expressa 

Jaques-Dalcroze al referir-se a les qualitats considerades indispensables en el 

futur músic: 
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L’agudesa auditiva, la sensibilitat nerviosa, el sentit rítmic –es a dir, el sentit just de les 
relacions existents entre els moviments en el temps i els moviments en l’espai- i, per 
últim, la facultat d’exterioritzar espontàniament les sensacions emotives (en Bachmann, 
1984, p.74). 

Solc crear l’hàbit de disposar d’una sessió fixa a la setmana per a fer aquest 

tipus d’activitats, així l’alumnat s’acostuma i ja ve predisposat. Combine 

aquestes activitats amb danses grupals, en línies i en cercle, del tipus danses 

del món.  

En 4rt d’ESO, des de fa dos cursos, hem incorporat a les classes els balls 

socials de parelles, combinats amb alguns estils de música del segle XX. 

Aprofitem per treballar paral·lelament la part musical en conjunt instrumental 

i la part de ball, de manera que l’alumnat interpreta musicalment els mateixos 

estils que balla. És una proposta que ha tingut bona acollida entre l’alumnat i 

en la què molts ens han arribat a sorprendre gratament.  

En 1r de Batxillerat, l’assignatura, tal i com ve definida en el currículum, és 

molt teòrica perquè es tracta de tota la història de la música des de la 

prehistòria fins a l’actualitat. Abans el temari avarcava tota la música -

anomenada clàssica- d’Europa però amb la LOE, l’assignatura va passar a 

anomenar-se “Patrimoni musical de la Comunitat Valenciana” amb el mateix 

plantejament teòric però reduït a la Comunitat Valenciana. Al nostre institut 

sempre hem fet un plantejament pràctic d’aquesta assignatura amb audicions, 

cançons, instrumentacions i danses dels diferents estils i moments històrics. 

Així, des de la dansa, treballem amb l’alumnat de batxillerat danses de l’Edat 

Mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Classicisme, el Romanticisme i el Segle 

XX. L’alumnat aprèn no sols les danses sinó les diferents actituds que 

comporten segons l’època i els contextos en els que aquestes es ballaven. 

Solen ser danses cortesanes i populars, en fileres de parelles o en cercles 

tancats o semitancats. És curiós veure cóm la pràctica de la dansa ajuda a la 

interpretació musical de la mateixa. He comprovat que l’alumnat mostra major 
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sensibilitat quan interpreta una peça musical que ha vivenciat a través del seu 

cos.  

A més d’aquestes activitats que es fan en les classes i dintre de l’horari lectiu, 

el nostre institut, des del curs 2004-05 participa en les Trobades de Com Sona 

l’ESO4 (CSE), que cada any acull a un millar d’alumnat provinent d’entre 40 i 

50 instituts públics de l’àmbit de parla catalana 

La dimensió que ha anat cobrant l’encontre, cada vegada amb més instituts i 
estudiantat, planteja nous reptes: “Hem de mantenir la qualitat i les senyes d’identitat, 
no tenim clar allò que volem, però sí allò que no volem” [...] “No pretenem ser 
famosos ni guanyar diners però reivindiquem el caràcter públic de l’art i no podem 
deixar la música tancada dintre de l’aula. Eixim al carrer per a que tot el món veja allò 
que la joventut és capaç de fer” ( en Miralles 2009, p. 21). 

Els tres professors del departament de música formem part del grup que 

coordina i organitza les trobades i cada curs, pel mes de maig participem amb 

setanta alumnes del nostre centre. En aquestes trobades la gran majoria de 

l’alumnat participa formant part del cor i aquells i aquelles que estudien 

música en el conservatori de Castelló o en l’escola de música de Benicàssim i 

que tenen ja un cert nivell, van a la trobada com a components de la banda de 

CSE. La participació en el cor, des del curs escolar 2011-12 implica també 

dramatitzar i ballar allò que es canta. I és amb l’alumnat de batxillerat del 

nostre institut amb els qui solem preparar i enregistrar aquests moviments que 

després serviran com a material d’assaig de tots els instituts participants en la 

trobada. Per tant, en les classes de 3r, 4rt i 1r de batxillerat (nivells educatius 

que participen en les trobades) també incluïm, com a treball corporal, aquestes 

dramatitzacions. El curs escolar 2005-06 Benicàssim fou la ciutat que va 

acollir la VI Trobada de CSE i el primer any que la dansa es va incloure en 

l’espectacle amb la participació d’alumnat del nostre institut amb el qual, amb 

la col·laboració d’una companya, professora d’Educació Física, vaig muntar 

les coreografies que acompanyaven al repertori del concert. Ha hagut edicions 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.comsonaleso.com/	  
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de CSE on la dansa ha estat inclosa també en activitats de la trobada que es 

fan al carrer, del tipus performace. Un exemple és l’espectacle Morellant Morella5, 

amb música del compositor Carles Santos, composada per a la Trobada CSE a 

la ciutat de Morella i on un millar d’alumnat amb el seu professorat 

participàvem envaint els carrers de Morella, avançant des de quatre llocs 

diferents de les seues muralles fins trobar-nos a la Basílica, lloc on 

interpretàrem la segona part de l’espectacle sota la direcció del propi 

compositor. 

El nostre institut també acull a l’alumnat de CSE que forma part del cos de 

ball de la trobada perquè, per la meua condició de professora de dansa, 

m’encarregue de coreografiar els espectacles de CSE (sobre aquesta 

experiència tornaré després perquè ha estat una de les que he analitzat en la 

investigació). 

Tots els anys, en el mes de juliol, el gimnàs de l’institut de Benicàssim s’ompli 

de ballarins i ballarines de tot l’estat espanyol i alguns procedents d’altres 

països cóm Itàlia, França, Anglaterra, etc. Es tracta d’estudiantat de dansa 

clàssica i contemporània que estan ja en nivells avançats de la seua carrera 

professional (alguns/es ja formen part de companyies nacionals i 

internacionals) i que han estat seleccionats per a participar en “La cita con la 

danza6”, espectacle de dansa que forma part de les activitats adscrites al 

Festival Internacional de Música de Benicàssim (FIB) i que organitza 

l’Associació Cultural Terpsicore (associació de professionals de la dansa de 

Castelló). En l’institut es preparen els dos tallers: “Obras Maestras del siglo 

XX” i “Taller de Nueva Creación”. El primer ja va per la X edició i permet 

que obres de coreògrafs de gran prestigi internacional com Ohad Naharin o 

Edouard Lock puguen ser interpretades per aquests joves, aprenent-les 

directament de ballarins/es de les companyies dels propis coreògrafs. El 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  https://www.youtube.com/watch?v=j5iWbqENp8M	  
6	  http://www.csdma.es/actividades/agenda/item/749-‐xvii-‐cita-‐con-‐la-‐danza-‐fib	  
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segon, del qual s’han realitzat tres edicions, permet a ballarins-coreògrafs, 

alumnes de Conservatoris Superiors de Dansa com el de “María de Avila” de 

Madrid, estrenar les seues obres a Benicàssim. En la segona i tercera edicions 

es varen incorporar també tallers per a alumnat de l’institut (un sobre dansa 

africana i un altre sobre dansa australiana) impartits per professorat 

especialista en aquestes danses. També es va realitzar un taller per a 

professorat de música de secundària sobre Percussió corporal amb Javier 

Romero Naranjo, músic especialitzat en aquest tema, mitjançant la 

convocatòria com activitat del CEFIRE de Castelló. Aquests tallers coincidien 

temporalment amb els dels ballarins/es i possibilitaven a l’alumnat i 

professorat de secundària la participació com espectadors del muntatge de les 

coreografies. Malauradament, per falta de subvencions, aquests últims tallers 

varen deixar d’impartir-se.  

Els assaigs amb el cos de ball de CSE i els tallers de la “Cita con la danza” 

permeten a l’alumnat de l’institut de Benicàssim participar com 

espectadors/es i apropar-se així a l’experiència més directa que es pot donar 

respecte de la dansa, el contacte directe amb els ballarins i ballarines que 

dediquen una part important de la seua vida a ballar. 

He deixat per al final d’aquest apartat el projecte amb el qual ens identifiquen 

altres companys, professorat de música de secundària. Es tracta dels Musicals. 

En aquest moment, al nostre institut hem estrenat tres: Fills de Kassim7 (curs 

2006-07), Érik, història d’un fracàs8 (curs 2008-09) i Tot ho fem de Broma9 (curs 

2013-14) (Llopis, Roselló i Villarroya, 2009; Llopis, 2011). La tradició de 

creació i representacions de Musicals que tenim a l’IES Violant de Casalduch 

neix a partir de la concepció de l’assignatura com una forma d’ensenyar i 

aprendre que deu contemplar que allò que es treballa a l’aula ha de traspassar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  https://www.youtube.com/watch?v=9qGE5AC9MIE	  
8	  https://www.youtube.com/watch?v=qp2BkRHo7ek&list=PL38A5184A564B7CA1	  
9	  https://www.youtube.com/watch?v=yFpSFcXPhmg	  
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les parets i donar-se a conèixer.  

L'equip de professorat que conformem el departament de música de l'IES 

Violant de Casalduch de Benicàssim compartim punts de vista semblants 

quant a la importància que li donem a treballar de forma internivellar. Al 

nostre institut es consideren importants les activitats extraescolars i això 

facilita el poder atrevir-se a somiar en activitats que transcendeixen les aules i 

que permeten el treball en equip.  

Es tracta d’una activitat que la treballem fora de l’horari lectiu i on també està 

present la dansa. El professorat del departament de música de l’institut de 

Benicàssim, amb els musicals pretenem, no sols desenvolupar amb l’alumnat 

participant les capacitats i aptituds artístiques que calen per interpretar 

dignament un musical, sinó –i per a nosaltres és el més important- apropar al 

nostre alumnat a realitats socials que formen part de les seues vides i sobre les 

quals no poden quedar-se quiets o mirar cap a un altre costat.  

Se li ha donat un tractament educatiu a la cultura de les emocions. La pròpia realitat de 
l’alumnat s’ha convertit en contingut educatiu – la cultura adolescent com cultura 
educativa- (Llopis, Roselló i Villarroya, 2009, p. 115). 

En els musicals ha participat conjuntament alumnat de tots els nivells 

educatius i els temes tractats han estat: La interculturalitat i les relacions que 

comporta d’alumnat nascut a diferents indrets, el fracàs escolar i l’assetjament 

escolar. Les tres temàtiques s’han abordat amb la combinació de la música, la 

dansa i el teatre.  L’alumnat participant ha hagut d’aprendre a interpretar el seu 

paper actuant, cantant i ballant. Les tres experiències han estat un èxit i s’han 

representat en teatres de diferents ciutats de la comunitat valenciana i en el 

paranimf de la Universitat Jaume I, per a alumnat d’altres instituts i públic en 

general (en el següent apartat tornaré a tractar aquesta activitat però des del 

punt de vista de la dansa, doncs ha estat una de les experiències que he 

analitzat per a la investigació). 
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3.3. L'Experiència educativa  

Quatre han estat les experiències educatives que han servit de suport a aquesta 

investigació. En aquest apartat ens apropem a cadascuna d’elles. Han estat 

dissenyades per poder extraure informació amb la qual respondre a les 

preguntes de la investigació.  

 

3.3.1. Treball Corporal i Treball Identitari en Segon d’ESO 

El curs escolar 2013-14 vaig aprofitar el fet de ser, a més de la seua professora 

de música, tutora d’un segon de la ESO i una major disponibilitat del gimnàs 

gran, per a capgirar el treball realitzat fins al moment en aquest nivell educatiu 

pel que fa al treball corporal. En lloc de plantejar les activitats sols en funció 

de l’educació musical, vaig decidir incorporar activitats que impliquen els 

factors i accions de moviment i els elements de la dansa, així com altres 

d’adaptació als companys i companyes i de treball creatiu en grup.  

[...] pot dir-se que el valor educatiu de la dansa és dual: primer, en raó del sa domini del 
moviment; i, segon, al facilitar el perfeccionament de l’harmonia personal i social que 
fomenta l’observació exacta de l’esforç (Laban, 1984: 108).  

La realització d’aquestes activitats es feien en un dia fixe a la setmana, els 

dimecres. A poc a poc, l’alumnat es va anar acostumant a aquest tipus de 

treball que jo anava enregistrant amb l’Ipad. Vàrem aconseguir crear un bon 

clima i hàbits de treball i fins i tot, una gran part de l’alumnat, sobretot xiques, 

me manifestaven la seua satisfacció pel treball dels dimecres i assumien rols de 

fer de capdavanteres i organitzadores dels seus grups quan es tractava de 

preparar interpretacions creatives. Així ho recullc al diari 

He observat que la composició dels grups és important a l’hora de fer un treball creatiu.  
En els grups 1 i 3 ha hagut una o varies persones creatives que han fet propostes i la 
resta s’ha deixat dur. Al grup 1 no l’he hagut d’ajudar massa, funcionava prou solt. El 
grup 3 ha necessitat que intervinguera per poder arrodonir el seu treball i en el grup 2 no 
han acabat de posar-se del tot d’acord; els ha faltat temps d’assaig. No obstant, trobe 
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interessant que tots i totes participen en el procés creatiu. Per a ser el segon muntatge 
que fan, tots els grups han estat molt bé (Diari Docent: 12-02-2014). 

Al llarg del curs representaren quatre muntatges creatius. Ho feien en grups 

reduïts i després cada grup ho interpretava per a la resta i jo ho enregistrava. 

Per a mi l’experiència va ser molt satisfactòria, i ells i elles varen poder 

expressar el que sentien a través d’un qüestionari obert que els vaig passar en 

una de les sessions de tutoria i que ha servit per recollir informació per a la 

investigació, i també a través d’una xicoteta gravació que els vaig fer al final de 

la última classe del curs, en la què els preguntava cóm havia anat l’experiència 

(referint-me a l’últim treball creatiu). Així ho recullc al diari 

Avui els he fet respondre, per escrit, a dues preguntes. Una, sobre si fan al llarg de la 
setmana  activitats que impliquen al cos com a llenguatge comunicatiu o expressiu (he 
hagut d’afegir també activitats que hagen fet al llarg de la seua vida). I l’altra, per a que 
expliquen com s’han sentit fins ara amb el treball corporal que fem en les classes del 
dimecres i si els agrada o no i per què (Diari Docent: 29-04-2014). 

A més, vaig aprofitar les sessions de tutoria, a partir del mes de març, per a 

realitzar activitats al voltant del tema de la Identitat. Així ho reflecteix al diari  

Avui he aprofitat l’hora de tutoria per a tractar el tema de la Identitat amb l’alumnat de 
2n d’ESO B. Els he passat un qüestionari per a veure què entenen i coneixen per 
Identitat. L’han contestat en grups que he format jo per a que fossen heterogenis (cinc 
de cinc i un de quatre) però han reflectit les opinions individuals, excepte quan pensaven 
el mateix, que han respost com a grup (Diari Docent: 25-03-2014). 

Una vegada extretes les respostes al qüestionari, vaig aprofitar per retornar-les 

al grup i crear un debat al voltant d’elles per tal d’aclarir-les i aprofundir en 

aquesta temàtica. Vaig enregistrar el debat i la transcripció del mateix em va 

facilitar informació per a la investigació. 

Una altra activitat que vàrem realitzar sobre el tema de la identitat fou la 

manifestació de la mateixa a través de fotos (tècnica de Photo voice). Del grup 

de vint-i-nou alumnes, nou xiques portaren la foto, la varen exposar i 

explicaren al grup per què l’havien triada. Això va donar peu a que la resta de 

l’alumnat fera preguntes i a que poguérem aprofundir més en el tema de la 
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identitat. Aquestes sessions també les vaig enregistrar amb l’Ipad. Vaig insistir 

amb el tema de dur la foto a la resta d’alumnat però, en veure que tot eren 

excuses, no vaig voler forçar la situació. Així ho vaig reflectir al diari  

Els he demanat que per a la propera sessió de tutoria porten una o varies fotos que 
mostren la seua identitat o allò que consideren més significatiu de la seua identitat. Han 
d’explicar al grup per què han fet aquesta tria i què volen destacar de sí mateix (Diari 
Docent: 08-04-2014). 

Les activitats sobre identitat només s’han treballat amb l’alumnat de 2n d’ESO 

perquè s’han donat les condicions idònies per a poder-les realitzar. Hem 

pogut utilitzar les hores de tutoria i, a més, ser tutora del grup m’ha permet 

establir una relació més propera amb l’alumnat. L’edat de l’alumnat (13 anys) 

pense que també facilita parlar d’aquests temes. Amb els altres grups només 

disposava de les sessions de música o dels assaigs que, en el cas de l’alumnat 

del musical, sempre eren hores extraescolars furtades als estudis, i en el cas del 

cos de ball de CSE, caps de setmana intensius que teníem que aprofitar per al 

muntatge de les coreografies. El que sí que s’ha fet ha estat cercar en la 

informació dels altres grups les categories extretes de la informació aportada 

per l’alumnat de 2n d’ESO. 

Una altra experiència que he recollit en el Diari Docent és un fet concret amb 

una alumna d’aquest grup de 2n d’ESO durant el curs següent en el què ja no 

l’he tinguda com alumna. En nombroses ocasions va explicitar que sentia 

passió per la dansa. La practicava a casa, de forma autodidacta. Se la veia 

sempre feliç. En el primer trimestre del curs 2014-15 es va enregistrar ballant 

en un vídeo i el va enviar a CSE per al càsting del cos de ball. Em va 

sorprendre molt favorablement perquè no feia cap moviment estereotipat, 

copiat dels balls de moda d’internet, més bé al contrari, el ball fluïa del seu 

interior. Vaig pensar que es mereixia l’oportunitat de passar a la segona fase (la 

classe presencial) perquè compartir-la amb l’alumnat que sí que estudia dansa 

de forma regular en acadèmies o conservatoris podia ser per a ella una 
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experiència inoblidable. El seu vídeo i les seues paraules també les he aprofitat 

per a la investigació. Així ho mostre al Diari  

En preguntar-li quin estil de ball havia fet, em va dir “he ballat com tu volies que ho 
férem en les classes del curs passat”. I és cert. En el vídeo es veu que s’ha deixat dur per 
la música i que el moviment flueix des de dins. No està pendent de fer uns passos 
preconcebuts i el seu cos es mou amb major llibertat i energia. Crec que el que ha passat 
amb E és un exemple clar de que el treball realitzat durant el curs passat ha merescut la 
pena (DD). 

 

3.3.2. Balls Socials en 4rt d'ESO 

Aquesta activitat la vaig desenvolupar amb l’alumnat de 4rt d’ESO durant el 

curs 2013-14 dintre de l’assignatura optativa de Música. Tres grups d’alumnat 

varen triar aquesta optativa. Un grup (4rt B+C) amb 25 alumnes (14 xiques i 

11 xics), un grup (4rt A) amb 22 (11 xiques i 11 xics) i un altre (4rt B) amb 14 

(11 xiques i 3 xics). En dos dels grups compartia l’assignatura amb un dels 

meus companys de departament i en l’altre la impartia jo sola. El currículum 

ens marca els objectius a aconseguir i els continguts a desenvolupar però 

nosaltres triem els procediments. Durant eixe curs ens vàrem centrar en els 

estils musicals del segle XX que van lligats a balls socials de parella i de grup. 

Concretament vàrem seleccionar el Fox Trot, el Mambo, el Swing, el Rock and 

Roll, la Bachata i la Salsa com a balls de parella, i Balls Folk Mediterranis i Hip 

Hop com a balls de grup.  

Aquests estils ens permeten contextualitzar sobre els moments i les situacions 

que varen provocar l’aparició dels mateix, parlar de la manera de fer dels 

blancs i els negres (dels Europeus i els Africans) en els orígens de molts estils 

de ball i de música. Ens permeten també treballar-los instrumentalment i 

corporalment.  

En els tres grups m’encarregava jo de la part del ball. Jordi preparava la part 

instrumental en dos d’ells i jo en l’altre, el menys nombrós. L’alumnat s’ho va 
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agafar amb ganes. Al començament estaven una mica cohibits, sobretot pel fet 

d’haver de ballar agafats a una parella. També es queixaven una mica de l’estil 

dels balls. Tot allò que s’allunye de la dècada en la que viuen els sembla antic. 

Els vaig explicar que els estils actuals no existirien si abans no haguessin estat 

els que anàvem a treballar, tant en la part musical com en el ball. Encara que 

els estils els vaig proposar jo, com que era impossible treballar tots els que hi 

ha, en alguns moments vàrem consensuar quins fèiem i també vaig fer 

concessions amb algunes de les músiques triades per a ballar; per exemple, a 

mi m’agraden més les “bachates” de Juan Luís Guerra però moltes de les 

xiques preferien cançons de Romeo Santos, un cantant actual que a mi em 

sembla un poc hortera i del qual considere que fa un tractament masclista amb 

les lletres de les cançons. Durant el muntatge del ball, vaig exposar la meua 

opinió i això va donar peu a parlar sobre aquest tema. 

L’avaluació la compartíem l’alumnat i jo. A l’inici de curs vàrem elaborar una 

rúbrica d’avaluació amb els ítems que consideràrem que havíem de tindre en 

compte al fer l’observació de les parelles (coneixement del ball, moviments 

ajustats a la música, control del cos i del moviment, grau de concentració i 

vivenciació d’allò que es balla, ajust del moviment a la parella i desplaçament 

per l’espai). S’examinaven dues parelles cada vegada i la resta de parelles i jo 

avaluàvem. En dos grups varen decidir que la meua valoració faria mitja amb 

la del grup i en l’altre, el que treballava amb mi tant la part d’interpretació 

musical com la de ball, van voler que la meua valoració tingués el mateix valor 

que la seua.  

A mesura que anava avançant el curs vaig observar que cada vegada els 

costava menys aprendre els balls. També milloraren en postura corporal, en 

coordinació de moviments individuals i coordinació amb la parella i en el 

sentit rítmic, d’acoblar els moviments a la música. Mostraven més ganes da 

ballar i de fer-ho bé. Preguntaven més allò que no entenien o que no els sortia 

119



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

i mostraven menys vergonya i menys por a fer el ridícul. Cada dia s’esforçaven 

més i alguns xics entraven a classe exigint que començarem. 

El fet de ballar en parella i anar canviant en cada ball va propiciar les relacions 

dintre dels grups i va ajudar a millorar el clima de la classe, encara que, com hi 

havia més xiques que xics,  algunes xiques vergonyoses preferien ballar entre 

elles, fent una de xic.  

A partir de pasqua, quan teníem que passar als balls de grups, vàrem fer una 

votació a classe i en cada grup varen decidir una opció. Em va semblar 

perfecte perquè eren grups diferents i em va agradar que ho mostraren 

d’aquesta manera. En un dels grups, un alumne que ballava de forma 

autodidacta l’estil de Michael Jackson, ens va ensenyar a tots a ballar d’aquesta 

manera. Així ho expresse al diari 

M’alegra que un alumne faça de professor perquè crec que és bo que l’estudiantat 
comparteisca el seus coneixements. El professorat no tenim perquè saber-ho tot i a mi 
m’agrada poder aprendre d’ells i d’elles (Diari Docent: 21-05-2014). 

En la última sessió del curs els vaig passar un qüestionari sobre què els havia 

semblat el plantejament de l’assignatura, si els havia agradat o no i per què, 

cóm s’havien sentit, què podia aportar que no es donara en altres assignatures, 

i observacions sobre allò que volgueren dir-me i que no estiguera contemplat 

en els altres apartats. La informació extreta de les seues respostes ha estat 

analitzada per tal de respondre a les preguntes de la investigació. 

Al nostre institut, en 4rt d’ESO hi ha una tradició que es va repetint de curs 

en curs. Es tracta de que un o dos grups de xiques preparen un ball per a la 

graduació de final de curs, que es coneix com l’Orla. Es passen quasi tot el 

curs amb la preocupació de què ballaran i, fins i tot, hi ha alumnes amb 

tendència a faltar a algunes classes i que després són les més preocupades per 

participar en aquest esdeveniment.  Aquesta ha estat una experiència que, en 

principi no m’havia plantejat analitzar per a la investigació però, finalment, he 
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decidit incorporar-la per la rellevància que pot tindre. Cada any els oferisc la 

meua ajuda però volen funcionar a soles i em sembla perfecte. Quan ja ho 

tenen muntat, solen vindre a que els done el meu parèixer. Al diari de camp he 

anat recollint les impressions i anècdotes que he viscut les vegades que he anat 

a veure els seus assaigs. Ho expresse així 

Es nota que quan tenen interès per algo, li posen ganes i temps. He vist coses que 
m’hagués agradat dir-los però sento que la idea que tenen de ballar no té res a veure 
amb la disciplina amb la que jo vaig aprendre. Copien els balls dels videoclips o de les 
tutorials d’internet i a mi em sembla que marquen els moviments i que no els acaben. Sé 
que es deixen dur per la moda i vull revisar alguns d’eixos videoclips per veure si 
expressen alguna cosa amb les mirades o si els moviments els fan més amples i més 
acabats. Així i tot em sembla molt bé que siguen decidides i que tinguen interès per 
participar en la seua orla (Diari Docent: 21-05-2014). 

En els assaigs que vaig presenciar, em vaig adonar que el ball estava pensat en 

funció de l’estètica. Allò més important no era fer una coreografia amb la què 

expressar algun tema concret, ni tansevol fer una coreografia bonica sinó ser 

protagonistes, poder estar totes davant en algun moment i sobretot estar 

guapes. Així ho expresse al diari 

Després d’observar com ballaven, els he suggerit que canviaren la disposició 
coreogràfica perquè estan sempre en dues fileres i el ball es fa una mica avorrit i 
monòton. Els he dibuixat a la pissarra diferents disposicions espacials i, després 
d’algunes discussions, han triat la diagonal i els dos triangles. A partir d’ací, han sorgit els 
problemes de si “a mi no se’m veu”; “jo sempre estic darrere”; “ara em toca a mi passar 
davant”... i, finalment, han deixat sols la diagonal i després d’esta, han tornat de nou a 
les dues fileres (Diari Docent: 10-06-2014). 

Per a elles aquest és el seu moment gloriós.  Després de ballar han de vestir-se 

amb els vestits que s’han comprat per a l’ocasió i, a més, quasi totes han anat a 

la perruqueria o s’han passat hores i hores a casa  empolainant-se. El ball és 

important però no pot desfer tot allò que tant els ha costat. Així ho expresse 

en el diari 

quan els suggeria alguns moviments per a completar trossos de la música que encara no 
estaven coreografiats, m’han dit que no poden fer moviments cap a baix, que impliquen 
moviments de cap perquè això les despentinarà. No volen ni despentinar-se ni suar. A 
més, no han deixat participar a una alumna que, pràcticament és la que ha muntat el ball. 
La història ha estat en que aquesta formava parella amb una altra que s’ho va deixar i la 
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resta no ha volgut que ballara sola per a que no els robe protagonisme. El cas curiós és 
que segueix ajudant-les a acabar de muntar la coreografia i és la que millor s’ho sap. Ella 
ho ha hagut d’acceptar. A mi m’ha semblat molt mal el comportament del grup (Diari 
Docent: 18-06-2014). 

Per tal d’incorporar aquesta experiència, he analitzat les observacions que vaig 

anar escrivint al diari i les categories resultants m’han servit per 

complementar, en l’anàlisi dels resultats, allò obtés dels altres estaments. 

 

3.3.3. La Dansa en els Musicals 

Aquesta activitat es va desenvolupar fora de l’horari escolar durant el curs 

2013-14. Assajàvem els dijous de 15:30 a 17:30. És el tercer musical que hem 

fet a l’institut, s’anomena Tot ho fem de broma10 i segueix en la línia dels altres 

dos pel que fa a creació del professorat del departament de música de l’IES i 

tractament d’un tema social actual. Tracta l’assetjament escolar. L’estudiantat 

participant va estar seleccionat a través de dos càstings i pertanyien a diferents 

nivells educatius. 

El tractament del ball en aquest musical és més semblant al primer musical 

(Fills de Kassim) perquè, excepte tres estudiants (xiques) de primer de batxillerat 

que es varen presentar a les proves de ball i varen ser seleccionades i un 

alumne de  4rt (el abans esmentat que balla a l’estil de Michael Jackson) la 

resta dels i les participants (setze en total) no han fet mai cap activitat de 

dansa. A més, el musical està pensat per a que els i les protagonistes canten, 

ballen i dramatitzen; no hi ha parts únicament de dansa com en el segon 

musical (Èrik, història d’un fracàs) on sí comptàvem amb un cos de ball. És per 

això que les coreografies són senzilles i els moviments van molt lligats a la 

dramatització del text.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  https://www.youtube.com/watch?v=yFpSFcXPhmg	  
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En els primers assaigs sola amb les tres ballarines vaig comprovar que no 

venien d’una sòlida base clàssica; havien fet dansa contemporània, funky, dansa 

del ventre i altres estils. Mostraven gust a l’hora de ballar i els seus moviments 

fluïen amb expressivitat.  

En el muntatge d’aquest musical, els tres professors érem conscients de la 

dificultat d’allò que els estàvem demanant. Havien d’actuar, cantar i ballar. 

Havien de fer creïble una història. Havien d’arribar a un públic al què, amb els 

anys, hem ajudat a ser exigent amb allò que fem. Aquestes preocupacions les 

vàrem parlar amb l’alumnat i vàrem decidir fer un assaig extra de ball un 

dissabte de matí. Els vaig explicar que necessitava que feren un treball 

corporal de prendre consciència dels seu cos; millorar la seua postura; sentir-

se bé amb ells mateix (no tindre sensació de ridícul o de no estar fent-ho bé). 

Que era  important que els moviments fluïren amb naturalitat; que no hi 

hagueren tensions i que pogueren gaudir amb el ball. Va ser una sessió intensa 

en què es produïren transformacions respecte de cóm sentien el seu cos. Així 

ho expresse al diari 

El treball va ser intensiu. Primer realitzarem una sèrie d’exercicis en peu, front a l’espill, 
en les espatlleres i en terra. Es tractava de buscar la posició correcta; de que prengueren 
consciència de les parts del seu cos i de cóm es poden moure independentment; de 
perdre la rigidesa sobretot de la columna vertebral; de combinar els moviments amb la 
respiració. Després vàrem repassar, lentament, una per una totes les seqüències de ball 
del musical. Ho férem sense música, cantant nosaltres les parts i parant en cada posició 
per trobar la col·locació correcta del cos i també la forma de fer els moviments que 
lliguen unes posicions amb altres. Finalment vàrem treballar la part coreogràfica de totes 
les escenes que contenen ball. Dedicàrem quasi quatre hores i el més important per a mi 
va ser que al final reconeixien que havia valgut la pena, que se sentien diferents amb el 
seu cos (Diari Docent: 27-4-2014). 

Al dia següent (diumenge) l’alumnat va quedar pel seu compte, sense dir-nos 

res i feren un assaig extra en el garatge d’una casa. En acabar, ens varen enviar 

whatsapps. Se’ls notava amb molta il·lusió i el motiu d’assajar era que volien 

sorprendre’ns en el següent assaig. 
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-‐ I: Hola! Mireu quina vesprada més profitosa!!! I una foto en un lloc gran 
diàfan amb una de les posicions que més havíem estat treballant el matí 
anterior. I, a continuació: 

-‐ C: (emoticono sonrisa) 
-‐ I: Falta gent a la foto xq s’han anat abans però hem estat totxs!!  
-‐ V: Sisi, ens ho estem prenent seriosament (emoticono risa) 
-‐ E: Jajajajaja (emoticonos sonrisa i amor) 
-‐ E (professor): Arre moniatosssss 
-‐ I: Jajajaja (emoticono sonrisa) 
-‐ A: Sorpresa (emoticono oset de pelutxe) 
-‐ E: Jajajja 
-‐ L: lups. Jajajahajahaha 
-‐ J (professor): Sou grans!! 
-‐ V: (emoticono sonrisa) 
-‐ L: (emoticono risa) 
-‐ I: (emoticono sonrisa) 
-‐ Jo: Aneu de guais eh! Molt bé. Sou uns cracks 
-‐ L: Ole elena jahajajaha (canvien la icona del grup i posen la foto amb la posició de guais11) 

Se’ls veia molt il·lusionats i amb ganes de fer-ho bé. Va ser una grata sorpresa 

per a nosaltres tres. 

El dia 13 de juny vàrem estrenar el nou musical amb tres actuacions; una de 

matí per a primer cicle d’ESO de l’institut  i els sisés de primària dels col·legis 

de Benicàssim i dues per la vesprada per familiars, companys i companyes de 

3r, 4rt i Batxillerat, professorat de l’institut i públic en general. Les tres es 

varen emplenar i van ser un èxit. Així ho manifeste al diari 

Pel que fa a la interpretació, aquesta vegada ha passat exactament el mateix que en els 
altres dos musicals. L’estudiantat s’ha creixcut en el moment de sortir a l’escenari. És 
cert que el musical estava molt assajat però també l’exigència era major i han assumit 
tan bé els seus rols que han arribat perfectament al públic i han fet totalment creïble la 
història. Ha ajudat molt el clima que s’ha anat creant durant tot aquest temps (Diari 
Docent: 25-06-2014). 

Es va acabar el curs i pensàvem que amb aquest Musical anava a passar el 

mateix que amb els altres dos: un curs per muntar-lo i estrenar-lo i el següent 

per donar-lo a conèixer a alumnat d’altres centres i a altres poblacions. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Una posició de ball que es va fer famosa. Correspon a una cançó en la que es diu que ella sempre va de guai.	  

124



Capítol	  3	  	  
El	  Context	  i	  l’experiència	  

	  

Desgraciadament, la crisi també va afectar el nostre projecte. Varies foren les 

portes a les què tocàrem i, finalment el Musical sols es va representar una 

vegada més a l’auditori de Vila-real i per una bona causa, ajudar a la lluita 

contra el càncer. Altres tres possibles representacions (a la UJI, a La Vall 

d’Uixó i a València) finalment no  es van dur a terme. Això va suposar tindre a 

l’alumnat il·lusionat durant tot el curs, amb expectatives de tornar a actuar i, 

per a nosaltres tres, haver de presenciar les seues ganes i el seu desànim.  

Volia incorporar les seues veus a aquesta investigació i vaig estar esperant a 

que tinguera lloc una altra representació perquè preferia que l’experiència no 

restara allunyada en el temps i la vivència del Musical estigués més propera. 

Vaig esperar massa perquè l’actuació prevista per a València, el 26 de juny, de 

2015, com a colofó d’unes jornades educatives de la Universitat, ens l’havien 

donat per segura. Jo pretenia fer després un grup de discussió amb part de 

l’alumnat. Finalment, per falta de pressupost, no vàrem actuar a València i el 

dia 15 de juliol em vaig reunir amb quatre alumnes del Musical (la resta ja 

havien marxat de vacances) per fer el grup de discussió que m’ha servit per 

recollir les seues veus en la investigació. 

 

3.3.4. La Dansa en Com Sona l’ESO 

La cinquena activitat també es desenvolupa fora de l’horari escolar. La part a 

la que em vaig a referir es treballa en fins de setmana intensius. És una 

activitat intercentres i està integrada en Com Sona l’ESO12. 

Com Sona l’ESO és un projecte educatiu que va néixer l’any 2000 quan un grup 

de valencians, que treballaven com a professors de música en instituts de 

Catalunya, varen decidir preparar un concert conjunt d’alumnat amb els seus 

col·legues dels instituts valencians. Cada any el lloc del concert es va anar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  http://www.comsonaleso.com/	  
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combinant entre les poblacions dels instituts participants, un any a València, el 

següent a Catalunya...etc. Poc a poc es va incorporar professorat d’altres 

instituts i l’edició de l’any 2005 es va realitzar a Mallorca. Des d’aleshores, 

participen cada any al voltant de quaranta centres i un miler d’alumnes, de tota 

la franja mediterrània de parla catalana. 

Com he comentat abans, en la XII edició, realitzada a Morella, es va 

incorporar per primera vegada el treball corporal conjunt en una activitat en la 

que se simulava la pressa de la ciutat pel millar d’alumnat i de la qual, la 

composició de la música se li va encomanar al compositor Carles Santos. 

L’activitat va rebre el nom de “Morellar Morella”13.  

En edicions anteriors, el treball corporal ja havia començat a estar present en 

algunes propostes educatives d’alguns centres, però no com a treball col·lectiu 

(amb el tema de la Interculturalitat a Carcaixent i el tema de Defensar un 

planeta net a Barcelona).  

En la XIII edició realitzada a Sant Carles de la Ràpita, el concert va estar 

dedicat als musicals i, per primera vegada, va participar un cos de ball de CSE 

en la representació i el cor va tindre algunes intervencions amb moviments 

que acompanyaven el cant. En la XIV edició realitzada a Cocentaina, la 

temàtica va girar en torn a la natura. La Serra de Mariola i els incendis varen 

propiciar la creació d’una obra Mariola i el foc14, un ballet amb acompanyament 

de cor i banda. 

En la XV edició realitzada a La Torroella de Montgrí,15 els temes de la Nova 

Cançó van servir de fil conductor d’un altre musical per a la segona part del 

concert, lligada a la primera part que en forma de Cantata representava la 

història, des de menut, del protagonista principal de l’obra, que interpretaven 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  https://www.youtube.com/watch?v=j5iWbqENp8M	  
14	  https://www.youtube.com/watch?v=HJfYjSEGavA	  
15	  https://www.youtube.com/watch?v=Dj7K826OvnE	  
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els ballarins i ballarines, al temps que era contat per una narradora i cantat pel 

cor amb acompanyament de la banda. El cos de ball d’aquesta edició va estar 

format per deu xiques i dos xics. Venien de formacions diferents: Clàssic, 

Contemporani, Dansa Espanyola, Balls de Saló, Gimnàstica Rítmica, Ball 

Esportiu... Això enriqueix el treball perquè partim d’allò que poden fer i poc a 

poc es va conformant el resultat final.  

La XVI edició ha tingut lloc a Xàbia i pel que fa al ballet, pense que ha estat la 

millor de totes les edicions on ha hagut dansa. Hem tingut la sort de comptar 

amb quinze participants, dotze xiques i tres xics, que, tot i venint de 

formacions diferents, han connectat molt, s’ho han agafat amb molt 

d’entusiasme i responsabilitat; i el resultat ha estat espectacular. 

Hem tractat el tema de la dècada dels 60. L’obra s’anomena Yesterday?16 i ha 

estat una mirada enrere per apropar el nostre alumnat a alguns dels 

esdeveniments de conquesta social que protagonitzaren aquesta etapa. El 

repte ha estat incorporar, per primera vegada, totes les arts (Literatura, 

Música, Dansa, teatre i Arts plàstiques) en una obra que mescla la nova 

creació artística amb les cançons dels Beatles, com a fil conductor. 

Pel que fa a la dansa, ha permés, junt a les altres arts, apropar al públic cada 

fet històric. En 1961, el ballet representa la vida en la ciutat de Berlín abans de 

la construcció del mur però poc a poc s’aniran creant diferents barreres amb 

les quals l’ésser humà mostra la seua deshumanització. En 1962 es mesclen 

passos de dansa tribal africana amb els sentiments i la dramatització d’allò que 

el narrador va contant; el ballet no segueix literalment la història sinó el 

context en la que succeeix. En 1963, el ballet intervé sols en el preludi, 

representant la persecució del poble negre. Per a la creació de 1968 hem partit 

d’imatges reals de la revolució estudiantil, transformant-les en ball. En 1969, el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  https://www.youtube.com/watch?v=tkYkLafQMH8	  
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ballet acompanya la lírica del raper. I en 1970, el ballet s’uneix a la resta de les 

arts per mostrar un collage escènic. 

El treball realitzat amb el grup de ball d’enguany (curs 2014-15), per a mi, ha 

estat molt satisfactori. L’interès per la temàtica emprada i l’expressivitat que 

mostraven les músiques creades pels meus companys, m’ha servit per reforçar 

la meua creativitat. M’he sentit molt a gust durant el procés de creació de les 

coreografies, que, com les altres vegades, han anat forjant-se juntament amb 

els ballarins i ballarines, sent aquest un procés de creació del qual em sento 

molt orgullosa, pel fet d’involucrar en el mateix a tot el cos de ball. Els 

ballarins i ballarines han complementat molt bé les seues capacitats. S’han 

ajudat i s’ha creat un bon clima de treball.  Estic contenta del resultat. 

En les cinc edicions esmentades m’he fet càrrec del muntatge de la part de 

dansa, tant pel que fa a les dramatitzacions del cor com les coreografies del 

cos de ball. En la de Cocentaina va col·laborar en la creació coreogràfica 

Gabriella Foschi (Ballarina, coreògrafa, docent i presidenta de Terpsícore i 

Danza Castellón, dues associacions que tenen com a objectiu la difusió i 

integració de la dansa com a mitjà d’expressió artística a l’entorn social, 

cultural i educatiu). 

El professorat i l’estudiantat dels diferents instituts gaudeixen en la preparació 

dels moviments del cor. En els vídeos s’aprecia que el cor guanya molt amb la 

incorporació dels moviments perquè es nota més la seua presència i canten 

amb menys rigidesa. La forma de preparar al cor en la part corporal es fa 

mitjançant els vídeos que enregistrem amb l’estudiantat de Benicàssim.  

Per a formar el cos de ball hem fet en cada edició dos càstings als que s’ha 

pogut presentar estudiantat de tots els instituts participants. En el primer 

sempre demanem que presenten un vídeo ballant qualsevol estil i el segon és 

presencial. Es tracta d’una classe amb una part de calfament tipus coreografia, 
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variacions que tenen ja a veure amb el que serà part de la coreografia del nou 

projecte i una part creativa individual o per parelles. El segon càsting 

l’enregistrem i així podem decidir amb majors criteris.  

En tornar de les dues últimes edicions, vaig demanar als ballarins i ballarines 

que contestaren un qüestionari i feren un relat sobre l’experiència viscuda. 

Aquest és el material que he utilitzat per a la investigació.	  
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En aquesta investigació, el propi objecte delimita les característiques de la 

metodologia a seguir: Investigació-Acció (I-A) pel fet d’investigar i analitzar la 

pròpia pràctica docent, i amb intencionalitat performativa per tractar-se d’una 

pràctica artística on s’han tingut en compte  les característiques marcades per 

la Investigació Basada en les Arts. A més, en el disseny metodològic es 

recullen també elements de la investigació etnogràfica i autoetnogràfica. Tot 

això ha estat possible per la versatilitat que té la I-A de poder incorporar altres 

mirades metodològiques i formes de procedir que complementen les espirals 

de reflexió-acció.  

A l’hora de situar en el informe les diferents metodologies empleades, pel que 

fa a la Investigació-Acció, s’ha obviat la part de la definició del problema 

d’investigació per la decisió d’explicar aquesta part al començament de la 

metodologia, partint així d’allò que origina la pròpia investigació. Les altres 

metodologies sí que contemplen la seua aplicació i desenvolupament en el 

procés investigador. 

 

4.1. Definició del problema d’investigació 

Vivim en una societat supèrflua on cada vegada és més difícil mirar cap a 

dintre, ser u mateix. La tendència d’aquesta societat és generar gustos de 

massa, homogeneïtzar. L’escola no està fent gran cosa per transformar aquesta 

situació; més bé, acaba potenciant-la. Durant alguns anys s’ha volgut educar 

en la diferència, tenint en compte la diversitat d’alumnat que hi ha a les aules, 

però crec que el que s’ha fet ha estat crear guetos, evidenciar les diferents 

capacitats que mostra l’alumnat i que venen determinades, entre altres coses, 

pel context en que cada alumna i alumne ha nascut i creix.  
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Crec que sí que és possible educar en la diferència. Cada persona ha de poder 

trobar-se a ella mateixa; ha de poder desenvolupar el seu “jo” diferenciat dels 

“jo” dels altres.  

Aquesta reflexió em transporta a altres moments de la meua vida docent, fa 

molts anys, quan em vaig haver d’enfrontar a una tasca educativa de la qual no 

tenia experiència prèvia. Es tractava d’impartir classes d’expressió corporal a 

alumnat entre 6 i 12 anys. La meua formació en eixe moment era molt 

acadèmica i tècnica (Psicologia i Dansa Clàssica). A mesura que anava llegint i 

preparant-me amb diferents tallers i professorat sobre aquesta matèria i 

duguent-ho a la pràctica amb el meu alumnat, em vaig adonar de cóm cada un 

dels alumnes, dintre del grup, anava desenvolupant la seua forma de ser, 

d’estar, de relacionar-se. Va haver moments màgics que encara retinc en les 

meues retines. Llàstima que en aquells temps no teníem el costum 

d’enregistrar les sessions. És cert que l’ambient era propici i el grup reduït 

(màxim 16 alumnes per classe). Una part d’aquell alumnat s’ha dedicat 

professionalment a algun tipus d’art: música, pintura, dansa..., d’altres no, però 

crec que aquell període els va marcar i els va ajudar a ser ells mateix. 

Fa temps que desitjava treballar d’aquesta manera. En les classes de música 

solc incorporar activitats de treball corporal i dansa però no ho tinc fàcil, amb 

classes de 30 alumnes en espais reduïts, amb una mescla d’alumnat adolescent 

entre els quals la pràctica de la dansa no és sempre ben rebuda per ser una 

pràctica que no els permet passar desapercebuts, i també amb, una mica, el 

pes d’haver de complir amb un currículum establert.  

Experiències com els tres musicals que hem fet a l’institut (Llopis, Roselló i 

Villarroya 2009; Llopis 2011) i Com Sona l’ESO (Miralles, 2009) m’han 

apropat una mica a aquesta forma de treballar, encara que no és del tot 

semblant perquè aquestes són dues activitats que es desenvolupen 

pràcticament fora de l’horari lectiu i on el treball corporal es realitza amb 
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alumnat que ha estat seleccionat prèviament. Encara que en Com Sona l’ESO 

(CSE), pot participar tothom formant part del cor, l’alumnat amb qui realitze 

el treball de dansa és alumnat que ja té incorporat el ball en la seua vida 

quotidiana.   

Per altra banda, em preocupa el tipus de dansa que practiquen la majoria de 

l’alumnat de secundària i que, en molts casos, venen ja practicant des de 

primària. Es tracta de coreografies extretes de youtube, ballades per les xiques, i 

en les quals sembla que la finalitat del ball siga mostrar un cos que es mou 

amb sensualitat en un vestuari cenyit i lleuger. En l’institut on treballe s’ha 

institucionalitzat aquest tipus de ball en l’esdeveniment de graduació de 

l’alumnat de 4rt d’ESO L’Orla). Solc fer esforços per apropar-me i respectar 

els gustos de ball d’aquestes alumnes però em costa perquè es tracta d’un tipus 

de ball totalment inexpressiu, on les xiques sembla que s’insinuen però que, 

degut a la seua inexperiència i joventut, ni tan sols comuniquen això. Les 

mirades solen estar perdudes, no connecten amb el públic i els moviments els 

aprenen d’una forma autòmata que fa que resulten molt superficials. Fa temps 

que em plantege que, com a docent especialitzada en dansa, deuria fer alguna 

cosa per tractar de canviar aquesta situació i apropar a l’alumnat a altres 

formes de ballar, on el moviment fluixca amb naturalitat i on la dansa servisca 

per a mostrar un treball conjunt i no la suma de ballarines individuals que amb 

major o menor gràcia imiten estereotips. Ho he intentat en les classes de 4rt 

d’ESO, on poc a poc he anat incorporant balls de parella, en treballar 

paral·lelament els estils de música popular del S. XX amb els estils de ball. És 

un programa que sol agradar a l’alumnat i que ha contribuït a que els xics 

també ballen però no he aconseguit que substitueixca al tipus de ball que es fa 

en la orla. 

La dansa és l’art en el qual m’he format i és la gran oblidada de tots els 

ensenyaments artístics. No se la té en compte per a la formació integral de 
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l’alumnat perquè mai ha tingut presència per sí sola en els currícula oficials de 

l’ensenyament obligatori. Sempre ha servit per a emplenar continguts d’altres 

especialitats, com ara Educació Física i Música. Així ho reflecteixo en el diari 

que acompanya a aquesta investigació quan em refereixo a la conversa amb la 

meua directora: 

Hem parlat de l’absència de la dansa en l’Educació Artística en secundària on, a més, 
l’àrea deixa d’anomenar-se així per a compartimentar-se en Educació Plàstica i Música, i 
on el taller de teatre és assumit pel departament de Llengua castellana i l’expressió 
corporal pel departament d’Educació Física. La conclusió és que la dansa continua sent 
la germaneta pobra de les arts, sense entitat pròpia dins de l’Ensenyament Obligatori i 
en el Batxillerat d’Arts, apareix junt amb la música i les arts escèniques compartint 
assignatures com Anàlisi musical, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura 
audiovisual, Història de la música i de la dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura 
universal i Història de l’art. Es torna a veure com no es contempla cap assignatura que 
siga específica de Dansa però sí que es contemplen assignatures específiques de música 
(Diari d’Investigació: 29-01-13). 

Al ser llicenciada en dansa i estar treballant com a professora de música, en un 

principi, em semblava que el millor enfocament que podia donar-li a la tesi era 

analitzar la presència de la dansa en el currículum de l’Ensenyament 

Secundari, veure el tractament que se li dona en les editorials de música que 

elaboren materials didàctics per a aquest nivell educatiu, averiguar de quina 

manera ho treballa el professorat de música en l’aula i fer un plantejament, 

tractant de suplir les carències que trobara. Però, la meua indecisió front a un 

plantejament en el que la dansa queda, de nou, relegada a tindre presència per 

ajudar al desenvolupament de l’educació musical i les diferents lectures sobre 

performativitat m’han fet canviar d’opinió.  

Bernardita Alcalde (2007), en la seua memòria per a optar al títol de 

professora especialitzada en dansa, cerca les correspondències entre música i 

dansa i puntualitza que la dansa no ha manifestat un suport universal que 

solucione una permanència i l’escriptura del seu llenguatge. L’autora al referir-

se a les dues arts diu: 
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la dansa manca d’una ferramenta que li permet avançar i experimentar a través dels 
diferents períodes per a aconseguir compartir una mateixa lògica de matisos i de 
temporalitat. La música, però, té el mestratge de l’art musical, que havent estat jutjat per 
la seua estructura matemàtica i de notació, ha construït un suport teòric considerable 
que li ha permès romandre en el temps.  

I se pregunta: 

¿Seria possible plasmar un mitjà d’investigació on la dansa avance i romangue en el 
temps unida a un sistema musical? 

Jo me pregunte: per què l’autora considera que la dansa no ha avançat el 

mateix que la música? Les dues són formes d’expressió que han estat unides 

durant temps, que han evolucionat paral·lelament i que també, de vegades, 

han pres camins separats. Això és precisament el que les fa enriquir-se 

mútuament. És cert que l’escriptura de la dansa no ha fet l’evolució de gegant 

que en el seu moment va fer l’escriptura de la música però també és cert que 

això ha quedat suplert per l’avanç de les tecnologies i que, actualment, la dansa 

es pot enregistrar en vídeo i es pot coreografiar a través de programes 

informàtics. També és cert que la dansa continua necessitant del suport 

musical. No obstant això (i també ho corrobora aquesta autora), diferents 

pedagogs de la dansa com Rudolf Laban, Martha Graham i Louis Horst han 

concretat un sistema de notació que ha servit per codificar les formes musicals 

amb els moviments espacials, amb els gestos, els tempos, els ritmes, fent que 

la dansa servisca per enriquir la comprensió del llenguatge musical.  

Conèixer, a través de diferents lectures, que en el currículum de països com 

Canada, Argentina, Mèxic, França, Bulgària, Alemanya, Portugal i Eslovàquia, 

la dansa es contempla en l’Ensenyament Obligatori17, m’ha ajudat a decidir 

centrar la investigació en  la dansa per sí mateix i no com a mediadora de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  (1988)	  L’Education	  Artistique	  a	  l’escole.	  Avis	  au	  ministre	  de	  l’éducation.	  Consell	  superieur	  de	  
l’Éducation.	  Québec.	  
(sf)	  Diseño	  Curricular	  pa	  ES.	  Orientación	  Arte/Danza.	  Argentina	  
(2006)	  Artes	  Danza.	  Guia	  de	  trabajo.	  Primer	  taller	  de	  actualización	  sobre	  los	  programas	  de	  estudio.	  
Reforma	  de	  la	  Educación	  Secundaria.	  México,	  D.	  F.	  Secretaria	  de	  Educación	  Pública.	  
(2007)	  Educación	  Artística	  y	  Cultural	  en	  el	  contexto	  escolar	  en	  Europa.	  EACEA. Comisión Europea. 
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música o l’Educació Física. Crec que aplicar els principis dels pedagogs de la 

dansa abans esmentats al treball corporal amb l’alumnat d’ESO, afavorint 

l’expressió i la comunicació a través del cos, podria contribuir a desenvolupar 

el seu llenguatge corporal. Açò afavoriria la consciència del seu cos com a 

element per a la comunicació amb els i les altres, contribuiria a potenciar 

l’autoestima i l’acceptació del seu cos i, tal vegada, facilitaria l’allunyament de 

la idea del cos sols com a element estètic que ha d’agradar als altres o que ha 

de seguir els cànons de bellesa que la societat de consum imposa. Aquest 

treball també pot afavorir la construcció identitaria de l’alumnat adolescent, 

lligada a una vivència plena del seu cos. 

Durant el curs 2013-14 em va tocar tutoritzar a un grup de segon d’ESO. Es 

tractava de vint-i-nou alumnes, 13 xics i 16 xiques, amb bona predisposició i 

bon comportament general. Era heterogeni en quant a capacitats: vint-i-dos 

alumnes amb tot aprovat de primer d’ESO (sis amb notes excel·lents), un 

alumne amb una assignatura suspesa, cinc alumnes que repetien segon d’ESO 

i un alumne amb necessitats educatives especials perquè, per la situació de 

pobresa i abandonament que pateix la seua família, no sempre ha estat 

escolaritzat. Actualment viu amb la família però disposa de la tutorització 

d’una mare amb fills ja grans i que s’ha ofert voluntària per a assistir-los i que 

el fa acudir a classe amb regularitat i vestir amb cura. A l’alumne se’l veia feliç, 

integrat en el grup i participatiu. En totes les assignatures duia una adaptació 

curricular.  

El problema d’investigació té la seua gènesi en la constatació de la poca 

presència que la dansa té en l’ensenyament obligatori i en l’imaginari de dansa 

que predomina entre les i els adolescents i que crec que és fruit d’una societat 

homogeneïtzadora i impersonal. El meu alumnat no coneix el llenguatge 

corporal, no utilitza el cos com a mitjà d’expressió i comunicació i, 

majoritàriament, s’apropen a la dansa des d’uns cànons que sols contemplen 
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un tipus de dansa on prevaleix l’estètica i una representació del cos com a 

“producte de desig”. Des d’aquest punt de partida, em plantege incorporar a 

la meua pràctica docent experiències de treball corporal que els facilite 

l’apropament a la dansa com a forma d’adquirir un  llenguatge expressiu i 

comunicatiu; incorporar recursos que els ajuden a desenvolupar criteris de 

selecció entre diferents estils de dansa; indagar sobre la importància del treball 

corporal i la dansa en la construcció de la identitat, concretament en una etapa 

tan crucial en la vida de les persones com és l’adolescència.  

Per la relació estreta que com a tutora mantenia, el 2n d’ESO B era el grup 

d’alumnat que millor coneixia. Ens veiem quatre vegades a la setmana, en tres 

sessions de música i una de tutoria. Per aquestes circumstàncies vaig decidir 

seleccionar aquest grup per a dur a la pràctica l’experiència que em serviria 

com a punt de partida de la investigació. Després, he decidit utilitzar en la 

investigació totes aquelles pràctiques educatives que impliquen la presència del 

cos en la meua tasca educativa. Dintre de la programació escolar, en els grups 

de la ESO on imparteixo classe, i en les dues activitats extraescolars que 

desenvolupem des de l’àrea (el musical del IES i CSE). Crec que reflexionar i 

analitzar el que està passant en cada grup  i el fet que l’alumnat que participa 

en cadascuna d’aquestes activitats tinga relacions i vivenciacions diferents pel 

que fa al treball corporal, serà enriquidor per a la investigació.  

 

4.2. Metodologia de la investigació  

Metodològicament, la investigació se situa dintre dels paràmetres de la 

Investigació-Acció (I-A) i la clau ve donada pel propi objecte de la 

investigació. Parteixo d’un problema d’investigació que està centrat en la 

reflexió sobre la meua pràctica docent. A l’incorporar la dansa en les classes 

de música i en els espais no lectius naix en mi la preocupació per reflexionar 
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sobre ella en l’ensenyament obligatori. D’aquesta preocupació em sorgeix la 

pregunta de com millorar eixes pràctiques que estic fent i en les quals jo ja he 

trobat escletxes per anar incidint sobre allò que suposa la dansa com a 

contingut d’aprenentatge en el meu alumnat de secundària i la pregunta sobre 

per què la dansa no ocupa l’espai que ha d’ocupar dintre de l’ensenyament 

obligatori. Aquestes reflexions i qüestionaments determinen que, arrancant 

des de la I-A i seguint les fases d’aquest procés d’investigació, la meua 

preocupació vaja una mica més enllà i, a l’hora d’indagar sobre l’objecte 

d’investigació, intente averiguar més qüestions, com ara, l’espai que la dansa 

ocupa en altres sistemes educatius, i què està aportant al meu alumnat el fet de 

poder realitzar aquest tipus de treball corporal a través de la dansa. 

Es desperta en mi la necessitat de recuperar, indagar i repensar les meues 

pròpies pràctiques per seguir donant-li espai a la dansa en les meues propostes 

docent però, al mateix temps, per a dignificar-les. Això em du a l’intent de fer 

el pont entre la meua pràctica i algunes reflexions sobre la necessitat de 

repensar quin espai està ocupant la dansa en l’educació, en l’imaginari social, 

especialment l’adolescent, i per què. 	  

La I-A em serveix com a fil conductor des del punt de vista metodològic 

perquè és coherent amb la necessitat que tinc d’analitzar i millorar la meua 

pròpia pràctica, perquè és consistent amb el propi problema d’investigació del 

que arranca el meu treball. A més, té la versatilitat de poder incorporar altres 

mirades metodològiques i formes de procedir que complementen les espirals 

de reflexió-acció.  

Atenent a les característiques de l’objecte d’investigació -la dansa-, seria 

absurde no enriquir-lo des de l’experiència que hi ha en allò que s’anomena 

Investigació Basada en les Arts (IBA) (Hernández, 2006, 2008) o en la 

Performativitat (Austin, 2010; Derrida, 1989; Butler, 2002; Vidiella, 2006) . 

Tant una com l’altra m’han ajudat a matissar el procés d’I-A des de les 
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característiques pròpies de la dansa com a objecte d’investigació. La dansa, 

com totes les arts, té unes característiques que a l’hora de tractar-la, de 

treballar-la i d’indagar sobre ella la fan especial; és una forma d’expressió i 

comunicació diferent a la parlada o l’escrita; és un mitjà idoni per a generar 

vincles i relacionar-se amb els altres; la seua pràctica fa visibles a les persones; 

pot contribuir al desenvolupament de la creativitat i, a més, com a art, permet 

representar, mostrar i fer denúncia o elogiar públicament temes socials.  

Les pràctiques escèniques presenten "camps situacionals", disponibles per abordatges i 
lectures diverses, a través de les quals l'espectador pot establir un diàleg singular amb la 
proposta escènica, obert a tot tipus de ressonàncies i contaminacions intertextuals, atent 
al procés mateix a través del qual es desenvolupa la relació comunicativa i on el sentit de 
l'experiència es manté en estat de contínua reconstrucció (Lorente, 2013). 

Seria absurde renunciar a tot allò que des d’aquestes metodologies se’ns 

aporta. Però, a més, en el disseny metodològic es recullen també elements de 

la investigació etnogràfica, opció amb la qual pretenem indagar sobre els 

imaginaris socials de l’alumnat de secundària que s’ha aproximat a la dansa per 

diferents vies. Uns ho han fet com una elecció personal perquè la practiquen 

voluntària i continuadament en la seua vida (es tracta dels ballarins i ballarines 

de Com Sona l’ESO) i els altres amb una experiència més singular, com a una 

pràctica en la ESO com a contingut de les classes d’educació musical.  

Des d’aquest punt de vista, apropar-se etnogràficament al coneixement d’eixe 

imaginari que sobre la dansa té l’alumnat de secundària, fa que les fases de la 

I-A s’emmotllen al procés d’anada i tornada al camp, característic del treball 

etnogràfic. Però a més, l’orientació etnogràfica ens ha ajudat a escollir i definir 

les tècniques i estratègies de producció i anàlisi de la informació que ens 

possibiliten aproximar-nos al pensament de l’alumnat, no sols des del punt de 

vista de la dansa sinó també des dels processos de construcció identitaria. 

Aquest interès junt a les transformacions que en mi, com a docent, es donen, 

complementa tot eixe treball d’aproximació etnogràfica mitjançant processos 

d’I-A. Per tant, es tractaria de complementar el procés bàsic d’I-A amb 
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etnografia educativa per estudiar a l’alumnat i autoetnografia per repensar-me 

a mi com a docent. 

	  

4.2.1. Investigació-Acció 

Per dur endavant el treball de recerca hem optat per la investigació-acció com 

a opció metodològica. Per a Elliott (1993) la I-A té la virtualitat d’integrar la 

teoria i la pràctica, de manera que les teories es desenvolupen mitjançant la 

reflexió sobre les pràctiques. Des d’aquest plantejament, el desenvolupament 

de la teoria i la millora de la pràctica són processos interdependents. Aquest 

tipus d’investigació s’entén com un projecte d’acció vinculat a les necessitats 

del professorat que actua com un professional reflexiu que investiga sobre la 

seua pròpia pràctica. És un procés cíclic que tal i com assenyala Latorre (2008: 

32), “implica un ≪vaivé≫ –espiral dialèctica- entre l’acció i la reflexió, de 

manera que tots dos moments queden integrats i se complementen”. Aquesta 

espiral de cicles d’investigació i acció constitueix el procediment base per a 

millorar la pràctica: les accions van encaminades a millorar la situació pràctica 

una vegada aconseguim una comprensió més profunda dels problemes. En 

aquest sentit, Elliott (2005) defineix la I-A com l’estudi d’una situació social 

amb la finalitat de millorar les accions humanes i les situacions socials 

viscudes pel professorat, que té com a objectiu ampliar la comprensió 

(diagnòstic) dels ensenyants i dels seus problemes pràctics.  

Com assenyalen Kemmis i McTaggart, (1988: 10), la Investigació-Acció és una 

forma d'investigació col·lectiva i autoreflexiva en la què "la vinculació dels 

termes "acció" i "investigació" posa en relleu el risc essencial de l'enfocament: 

la submissió a la prova de la pràctica de les idees com a mitjà de millorar i 

d'aconseguir un augment del coneixement sobre els plans d'estudi, 
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l'ensenyament i l'aprenentatge. El resultat és una millora en allò que passa a 

classe i l'escola ". 

Segons Carr i Kemmis (1988: 177) les condicions mínimes perquè es done una 

investigació-acció són: el projecte ha de ser una pràctica social (una forma 

d'acció estratègica susceptible de millora), el projecte ha de recórrer una 

espiral de bucles de planificació, acció, observació i reflexió (totes aquestes 

activitats estan interrelacionades autocríticament) i finalment el projecte ha 

d’implicar els responsables de la pràctica en tots i cadascun dels moments de 

l'activitat (mantenint un control col·laboratiu en el procés). Seguint aquestes 

premisses identificatives d'una I-A, desenvolupem un pla d'acció críticament 

informat per millorar allò que està passant. En una primera fase de la 

investigació és important arribar a comprendre què és el que succeeix a l'aula 

per enllestir un pla d’acció orientat a la seua millora. 

Per a Elliott (2005), els trets més característics de la I-A són: 

1. la I-A en les escoles analitza les accions humanes i les situacions socials 

experimentades pel professorat com: 

a. inacceptables en alguns aspectes (problemàtiques). 

b. Susceptibles de canvi (contingents) 

c. Que requereixen una resposta pràctica (prescriptives) 

2. el propòsit de la I-A consisteix en aprofundir la comprensió del 

professor (diagnòstic) en els problemes pràctics de la seua pròpia tasca. 

3. S’adopta una posició teòrica segons la qual l’acció proposada per a 

canviar la situació se suspèn temporalment fins aconseguir una 

comprensió més profunda del problema pràctic en qüestió. 

4. A l’explicar “allò que succeeix” construeix un guió sobre el fet en 

qüestió, relacionant-lo amb un context de contingències mútuament 

interdependents, és a dir, fets que s’agrupen perquè l’ocurrència d’un 

depèn de l’aparició de la resta. 
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5. La I-A interpreta “allò que succeeix” des del punt de vista de qui actua i

interactua en la situació problema, per exemple professorat i alumnat.

6. Com que la I-A considera la situació des del punt de vista dels

participants, descriurà i explicarà “allò que succeeix” amb el mateix

llenguatge utilitzat per ells, és a dir, amb el llenguatge del sentit comú que

la gent utilitza per a descriure i explicar les accions humanes i les

situacions socials de la vida quotidiana.

7. Com la I-A contempla els problemes des del punt de vista de la gent

implicada en ells, sols pot ser vàlida a través del diàleg lliure entre les

parts participants.

Una vegada remarcades les característiques de la investigació, per concretar el 

disseny de la nostra investigació és necessari descriure quin és el seu procés. 

Com assenyala Kemmis (1989), el procés s'organitza sobre dos eixos: un 

estratègic, constituït per l'acció i la reflexió; i un altre organitzatiu, constituït 

per la planificació i l'observació. Ambdues dimensions estan en contínua 

interacció, de manera que s'estableix una dinàmica que contribueix a resoldre 

els problemes i a comprendre les pràctiques que tenen lloc en la vida 

quotidiana de l'escola. La investigació segueix una espiral introspectiva: una 

espiral de cicles de planificació, acció, observació i reflexió. Com apunten Carr 

i Kemmis (1988), cadascun d'aquests quatre passos és prospectiu respecte al 

següent pas, alhora que és retrospectiu respecte a l'anterior. La I-A segueix un 

model en espiral tal com podem observar a continuació: 

Gràfica 4.1. Espirals Investigació-Acció 
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El model se representa en una espiral de cicles, cadascun dels quals compren 

quatre moments o fases (Blández, 1996; Latorre, 2008): 

1. Pla d’acció: prospectiva de l’acció. Com assenyala Blández (1996: 81), 

“la planificació té com a objectiu elaborar un pla d’acció, que responga a 

l’enfocament teòric de la investigació”. L’objectiu d’aquesta fase és el 

desenvolupament d’un pla d’acció críticament informat per a millorar allò que 

està passant. Seguint a Latorre (2008), dintre d’aquesta fase distingim els 

següents passos: 

a. El problema o focus de la investigació. Com assenyala Elliott (1989), el 

procés d’I-A s’inicia amb la identificació d’una idea general  amb 

la qual es descriu i s’interpreta el problema a investigar i que té el 

propòsit de millorar o canviar algun aspecte problemàtic de la 

pràctica educativa que es vol analitzar. Es tracta d’identificar, 

descriure i explicitar la situació problemàtica de la meua pràctica 

professional que m’agradaria revisar i millorar. En la investigació, 

la idea general de la que es parteix té a veure amb la 

invisibilització del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu 

en l’ensenyament obligatori. Té la seua gènesi en la constatació 

de la poca presència que la dansa té en l’ensenyament obligatori i 

en l’imaginari de dansa que predomina entre les i els adolescents 

i que crec que és fruit d’una societat homogeneïtzadora i 

impersonal (ha estat desenvolupat en l’apartat 4.1.)  

b. Diagnòstic del problema o situació: Una vegada identificat el problema 

o focus de la investigació, ara és el moment de realitzar una 

descripció y una explicació comprensiva de la situació de partida. 

Per a aquest menester, cal produir evidències que ens serveixen 

de punt de partida i comparació amb els canvis o efectes del pla 

d’acció. Durem a terme la primera recollida d’informació, es 

realitzarà la recerca d’elements analitzadors i s’iniciarà un primer 
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diagnòstic de la situació inicial. Es parteix d’una aproximació 

etnogràfica que complementa el procés d’I-A -i que es detalla en 

l’apartat 4.2.3. sobre investigació etnogràfica-, que ens permet 

indagar amb profunditat sobre la realitat a estudiar. Consisteix en 

una primera entrada al camp que permet fer eixa primera 

diagnosi.  

c. Revisió documental: recollida d’informació sobre el tema que es vol 

investigar i l’acció o accions que es volen implementar 

mitjançant la realització d’una revisió bibliogràfica en les 

principals bases de dades i autors amb reconegut prestigi sobre el 

tema.  

d. La hipòtesi d’acció o acció estratègica: Una vegada realitzada la revisió 

documental i el diagnòstic de la situació inicial, estem en 

condicions de dissenyar el pla d’acció, és a dir, la proposta de 

canvi o millora que necessitem implementar. Una hipòtesi 

d’acció, com assenyala Elliott (1993), és un enunciat que 

relaciona una idea amb una acció. Per formular-la, segons 

Latorre (2008) podem usar la forma dialògica a través de 

preguntes i respostes. És en aquest punt on ens plantegem les 

preguntes d’investigació.  

2. Acció: retrospectiva guiada per la planificació. Un cop planificades i 

dissenyades les propostes d'acció, es posen en marxa les hipòtesis d'acció 

o accions estratègiques. Durant aquest procés es fa un seguiment 

mitjançant l'observació sistemàtica i la recollida de dades, és a dir, un 

acompanyament de la posada en pràctica de l'acció que permeta el 

control de la mateixa i la comprensió dels canvis. Com que és una acció 

informada i observada críticament, ens aporta evidències en les què 

recolzarem la reflexió.  
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3. Observació de l’acció: prospectiva per a la reflexió. Com assenyala 

Blández (1996), l’observació de l’acció es produeix simultàniament amb 

l’acció. S'observen els efectes de l'acció en el context en el qual tenen 

lloc. Per desenvolupar aquest pas utilitzarem tècniques i estratègies de 

producció d’informació que siguen adients a l’objecte d’estudi i al 

propòsit de la investigació. Ens plantegem entre altres coses cóm produir 

i gestionar la informació i mitjançant quines tècniques. En el nostre cas 

hem de tenir en compte que l’objecte a observar, pel fet de ser un art, té 

unes característiques singulars que hi ha que observar. L’aproximació que 

es fa és una aproximació que necessita una mirada heurística que no es 

quede sols en recollir dades quantitatives o respostes verbals a 

qüestionaris. Sobre aquest aspecte ens detindrem en l’apartat 4.2.2. sobre 

la investigació basada en les arts.  

4. Reflexió: retrospectiva sobre l'observació. Es reflexiona al voltant 

d'aquests efectes com a base per a una nova planificació, una acció 

críticament informada posterior, a través de cicles successius. És el 

moment de centrar-se en què fer amb les dades, de decidir com 

interpretar la informació. Com apunta Latorre (2008: 83), "la reflexió o 

anàlisi de dades l'entenem com el conjunt de tasques per tal d'extreure 

significats rellevants, evidències o proves en relació amb els efectes o 

conseqüències del pla d'acció". Les tasques a realitzar són: (1) Recopilació 

de la informació: (transcriure els documents, lectura selectiva i subratllar, 

anotar idees); (2) Reducció de la informació: (codificar i categoritzar -

Categories inductives, deductives i mixtes-); (3) Disposició i representació de 

la informació (gràfics: diagrames, matrius, perfils); (4) Validació de la 

informació: estratègies de qualitat (Credibilitat -estada prolongada, 

observació persistent, triangulació, material de referència-; 

Transferibilitat -mostreig teòric, descripció densa, recollida d'abundant 

informació-; Dependència -establir pistes de revisió, auditoria de 
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dependència-; confirmabilitat -auditoria de confirmabilitat, exercici de 

reflexió-. (5) Interpretació de la informació: teorització i replantejament de 

l'acció. La interpretació suposa que l'investigador dóna credibilitat a les 

seves hipòtesis i afirmacions i les insereix en un marc de referència que 

dóna suport a la seva pràctica educativa. És el moment de respondre a 

les preguntes d'investigació de les que sorgeixen noves hipòtesis d'acció a 

partir de les evidències trobades. D'aquesta manera s'inicia un nou cicle 

d'investigació-acció. Com assenyala Latorre (2008: 99), “el docent es 

constitueix en un veritable investigador de la seua pròpia pràctica 

educativa”, cosa que, necessàriament, s’ha de fer de manera 

col·laborativa al menys amb el nostre alumnat.  

 

4.2.2. Investigació Basada en les Arts (IBA)	  

En la tradició investigadora, normalment es diferencia entre dues grans 

orientacions: quantitativa i qualitativa. Fa temps que des del món de les arts se 

subratlla la dificultat per aplicar aquestes metodologies quan l’objecte 

d’investigació és la manifestació artística. Front a aquesta situació, diferents 

autors han plantejat un tipus d’investigació on l’art puga tindre cabuda, que 

incorporen elements d’anàlisi de les arts sense deixar de tenir en compte el 

bagatge investigador de les altres metodologies. De la mà d’alguns fem un 

recorregut per apropar-nos a les característiques de la investigació artística. 

Quan ens plantegem l’art com objecte d’investigació, indirectament ens hem 

de qüestionar què significa investigar. Per a Eisner (2002) resulta 

imprescindible parlar de comprensió per entendre allò que ha de ser la 

investigació. Mitjançant l’art podem advertir detalls, fenòmens, qualitats, 

sensacions que havíem aprés a no veure, que estaven en el nostre punt cec 

(Goleman, 1985). Com assenyala Eisner (2002: 217) “hem d’expandir el nostre 
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concepte de la investigació així com la nostra concepció d’allò que ens ajuda a 

comprendre”. Per aquest autor, les obres d’art artísticament treballades tenen 

tres característiques que les fan especials: Primer, fan viscut allò obscur i 

possibiliten l’empatia. Segon, dirigeixen la nostra atenció cap a la individualitat 

i situen en allò particular allò que és general o universal. Tercer, posseeixen 

una idea de totalitat, una coherència, una espècie d’unitat orgànica que fa 

possibles l’experiència estètica i la credibilitat (Eisner, 2002: 17 i 18).	  

Segons McNiff (2007, citat per Piccini, 2012) en la investigació artística, al 

contrari dels métodes científics, generalment, al començar se sap poc o res 

sobre l’experiment. En els processos creatius, les idees més significatives 

“solen arribar per sorpresa i inclús fora de la voluntat de l’investigador. El 

significat emana a través del procés de l’expressió creativa”. 

Marín (2011) presenta un nou i controvertit enfocament d’investigació que ha 

sorgit recentment en el territori de l’Educació Artística: les (MAIE) 

Metodologies Artístiques d’Investigació en Educació, que lluny de considerar 

l’activitat científica com contradictòria i oposada a la artística, intenta que es 

consideren complementàries i equivalents amb les raons de que ambdues 

ofereixen enfocaments i resultats diferents sobre els problemes humans i 

ambdues tenen reconegudes les seues tècniques i procediments d’indagació, 

així com els seues èxits cognoscitius. Segons Marín (2011) “Les MAIE es 

despleguen en totes les activitats artístiques i utilitzen el gran bagatge de 

coneixements i estratègies professionals d’anàlisi, representació i persuasió que 

són característiques de les creacions artístiques, per abordar els problemes 

educatius”. Dels problemes epistemològics i metodològics que plantegen, 

Marín (2011) destaca tres: a) la pluralitat de llenguatges de (re)presentació; b) 

la complexitat semàntica i l’amplitud connotativa dels resultats i c) la 

flexibilitat amb les dades empíriques. 

Una altra autora, Alonso-Sanz (2013)  planteja la necessària complementarietat 
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d’enfocaments i proposa la Investigació Plural com alternativa metodològica 

alentadora en el camp de l’Educació Artística, combinant les principals 

tendències metològiques en investigació educativa de que parla Marín (2011): 

quantitativa, qualitativa i artística.  

Segons Patricia Leavy (2009, citada per Piccini 2012), els investigadors 

qualitatius s'han donat compte que "no simplement recullen informació i 

escriuen", sinó que "composen, teixeixen i orquestren". “Tant els mètodes 

qualitatius com els artístics, són holístics i dinàmics i posen en rellevància tant 

el procés com el producte”.	  

Finalment, segons Hernández,  

el moviment denominat Investigació basada en les Arts (IBA) (Arts based Research –
ABR- en anglès) que es va iniciar com a part del gir narratiu (Conelly i Clandinin, 1995, 
2000; Lawler, 2002) en la investigació en Ciències Socials a principis dels anys 80 i que 
vincula, a partir d‘una doble relació, la investigació amb les arts. Per una part des d’una 
instància epistemològica-metodològica, des de la qual es qüestionen les formes 
hegemòniques d’investigació centrades en l’aplicació de procediments que “fan parlar” a 
la realitat; i per altra, mitjançant la utilització de procediments artístics (literaris, visuals, 
performatius, musicals) per a evidenciar fenòmens i experiències a les quals es dirigeix 
l’estudi en qüestió (Hernández, 2008: 87). 

Hernández (2008) cita a Bruner com un dels autors que va participar en 

aquest qüestionament i que considera que el coneixement i la creació humana 

es divideixen en dues modalitats: “la paradigmàtica” que cerca l’experiència 

basant-se en la prova lògica, l’anàlisi raonat i l’observació empírica; i la 

“narrativa” que se centra més en l’esser humà, en les seues intencions, 

experiències, desitjos i necessitats. Bruner considera que l’equilibri entre 

aquestes dues modalitats és essencial per a una construcció identitària 

ponderada i troba en la narrativa biogràfica i el relat de vida les perspectives 

on cristal·litzen unes representacions que poden influir i canviar les 

percepcions de la identitat en l’autobiògraf.  

Segons Hernández (2008), aquesta  és una de les tradicions de la qual es 
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nodreix la IBA. L’altra tradició vé de la ma de l’art-teràpia, que va tindre el seu 

punt més àlgid a finals dels anys 60 i que en transitar per l’art i l’educació feu 

necessari introduir procediments que, incloent formes artístiques, abordaren 

els processos terapèutics i educatius. Hernández (2008) cita a Speiser (sf) en 

triar un exemple d’actuació segons aquesta segona tradició, en la qual es 

plantegen una sèrie de temes per a ser abordats des d’una perspectiva 

d’investigació que inclou processos i representacions artístiques. Les paraules 

de Speiser són: 

cadascun dels investigadors presenta exemples dels seus intents de donar significat a 
qüestions que són importants a través d’una indagació artística. Tots estan implicats en 
els seus processos creatius. Alguns exploren temes al voltant del jo i la identitat. Altres 
afronten la qüestió del canvi en els sistemes terapèutics i educacionals o en les relacions 
client/estudiant. En cadascun d’aquests camps el compromís de l’autor es vincula a una 
forma particular d’art que li serveix com medi-guia per a la indagació i com a vehicle a 
través del qual emergeix la investigació. 

En el cas de la investigació que ens ocupa, com a investigadora, tracte de 

dotar de significat el cos com a un llenguatge expressiu i comunicatiu, 

indagant a través d’activitats corporals, del ball i de la dansa amb la finalitat de 

possibilitar que l’alumnat enriqueixca, amb un nou llenguatge, les seues 

capacitats expressives i comunicatives. Explore sobre el tema de la 

construcció de la identitat adolescent i analitze els efectes que el treball 

corporal i la dansa poden exercir sobre aquesta. Qüestione la no presència de 

la dansa amb identitat pròpia, com assignatura, en l’ensenyament obligatori, 

aportant exemples d’altres països on sí que té presència en el currículum 

oficial. La dansa, en general i el treball corporal i el ball en particular s’utilitzen 

com a medi-guia per a la indagació i com a vehicle a través del qual emergeix 

la investigació.  

Hernández (2008) descriu una sèrie d’elements comuns entre la tradició de la 

IBA vinculada al gir narratiu en la investigació i la necessitat de reconeixement 

de l’experiència artística des de l’art-teràpia. Aquests elements són: 
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- el diàleg, l’observació i l’observació participant com mètodes de 

recollida d’evidències de l’experiència. 

- Procediments interpretatius similars de caràcter heurístic, hermeneutic, 

fenomenològic, i sustentatius. 

- La referència a les qüestions ètiques de l’art, a la propietat de la 

interpretació i a una definició relacional de l’art, que inclou habilitats 

que permeten treballar de manera simultània amb els components 

visuals i verbals. 

En la investigació s’utilitzen, entre altres eines de recollida d’informació, el 

diàleg i l’observació participant. El diàleg es fa servir en el debat realitzat amb 

l’alumnat de 2n d’ESO i parteix del retorn al grup-classe de les respostes al 

qüestionari sobre identitat passat prèviament. L’observació participant la 

realitze jo, com investigadora, a través de les observacions directes de les 

activitats treballades a classe i del visionat dels vídeos que mostren 

l’enregistrament dels treballs creatius de l’alumnat. Aquesta observació es 

reflecteix en el Diari Docent i em permet captar sensacions, emocions actituds 

que es fan visibles a través del cos. La dansa és un mitjà d’expressió i 

comunicació i, com investigadora he d’estar atenta a les seues manifestacions. 

L’objecte d’investigació és la dansa com a art i concretament un art visual i 

escènic. Aquest fet li atorga unes característiques a l’objecte d’estudi que el fan 

singular per a treure coneixement d’ell. L’aproximació que es fa és una 

aproximació a la complexitat de la dansa com a art, que necessita una mirada 

heurística que no es quede sols en recollir dades quantitatives o respostes 

verbals a qüestionaris en els quals es dona compte d’allò que la pràctica de la 

dansa significa per al meu alumnat. Apropar-se a eixe tipus de coneixement, 

com diu Hernández (2008) precisa descobrir les narratives que hi ha al darrere 

d’eixa experiència artística, necessita mirar el cos com un element que 
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expressa emocions, sentiments i elements identitaris, que, en essència és 

complex i precisa ser mirat des de diferents llocs i amb diferents estratègies.  

Per a Hernández (2006) la investigació en art ha de seguir la màxima de 

Stenhouse, quan assenyala que una investigació és un procés d’indagació que 

es fa públic. Des d’aquest pressupòsit “en bona mesura exclou considerar, per 

exemple, que un quadre, una partitura o una peça de dansa són el resultat 

d’una investigació si no es fa evident el procés seguit per tal de dur-los a 

terme” (p. 21). Procés que, per a aquest autor, a més de ser accessible o públic 

ha de ser transparent i transferible. 

Tenint en compte aquests paràmetres, la investigació que es presenta, s’ajusta 

a les tres característiques esmentades: el procés indagador sobre la pràctica 

d’un art com la dansa en l’ensenyament obligatori es fa per atorgar-li una 

dimensió pública i que puga estar oberta a l’escrutini dels pars (investigadors i 

professorat de música i dansa). Respecte de la segon característica, la 

investigació realitzada s’ajusta a les garanties de transparència en la mesura que 

en el seu informe s’explicita amb claredat i especificitat l’estructura, el procés 

seguit i els resultats aconseguits. I en la mesura en la que em qüestione la 

rellevància que la dansa com a art ha de tindre en l’ensenyament obligatori, se 

li atorga la dimensió de transferibilitat als resultats de la mateixa, no en el 

sentit de generalització sinó per tal de ser adaptats a altres contextos.  

La investigació té una vessant performativa relacionada amb algunes parts del 

procés investigador: el diari docent, ha sigut compartit amb l’alumnat de 2n i 

4rt d’ESO, convertint-se així en un treball performatiu perquè han pogut tenir 

consciència del procés investigador i de que està lligat a les seues vides. La 

pròpia investigació sobre el treball didàctic, en retornar a l’estudiantat amb les 

reflexions de la investigadora, han contribuït a generar una transformació del 

mateix. El propi procés en el que s’impliquen construeix la pròpia 

performativitat. La metodologia va emergint i, per tant, es converteixen en 
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partíceps de la investigació. Aquesta investigació ha comportat el risc de 

l’estudiantat de tirar-se a una piscina, de parlar d’ells i d’elles quan no tenen el 

costum de fer-ho, i visibilitzar aspectes de sí mateix. Ho han fet tots els grups 

en relació al treball corporal o la dansa i, a més, l’estudiantat de 2n d’ESO en 

parlar sobre identitat.  

En la investigació que ens ocupa i en relació a l’opció de les MEIAE (Marín, 

2011), com investigadora he pogut extraure informació rellevant de 

l’estudiantat a través d’allò que em transmetia el seu llenguatge corporal, i 

l’alumnat de 2n d’ESO ha pogut manifestar la idea que tenen sobre la seua 

identitat a través de la tècnica de les fotos. Es tracta de dos llenguatges no 

contemplats en metodologies pròpies de l’activitat científica.  

Segons Marín (2011) 

Els problemes educatius són tan amplis i complexes com per a que no ens puguem 
permetre el luxe de rebutjar qualsevol medi que puga representar un avanç amb 
profunditat. 

 

4.2.3. Aproximació Etnogràfica i Autoetnogràfica 

Àlvarez-Gayou (2003) citat per Hernández, Fernández i Baptista (2010) 

“considera que el propòsit de la investigació etnogràfica és descriure i analitzar 

allò que les persones d’un lloc, estrat o context determinat fan usualment; així 

com els significats que li donen a eixe comportament realitzat baix 

circumstàncies comuns o especials”. 

En la investigació hem treballat amb grups d’alumnat amb característiques 

concretes i que es diferencien entre sí per la seua relació amb l’objecte 

d’estudi. Un grup, el dels ballarins i ballarines de CSE, on el lligam amb la 

dansa s’ha creat baix circumstàncies semblants (els agrada, l’han triada de 
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forma voluntària, li dediquen temps, els ompli...) i un altre grup on, la gran 

majoria, no contempla la dansa com allò que té presència en el seu dia a dia.  

A més, també són diferents els grups per la seua edat i nivell educatiu (2n 

ESO, 4rt ESO, Batxillerat i Grup Internivells) i pel tipus d’activitat que s’ha 

realitzat amb ells per tal de fer l’apropament a la dansa. Tot això genera 

subgrups situats baix circumstàncies especials i amb els quals resulta 

interessant per a la investigació aplicar el disseny etnogràfic que “estudia 

categories, temes i patrons referits a les cultures” (Àlvarez-Gayou, en 

Hernández et al., 2010: 501). En el cas concret de la investigació, serien 

subcultures dintre de la cultura adolescent. 

Per arribar a entendre els significats que subjauen darrere dels comportaments 

dels i les participants en la investigació és necessari l’apropament de 

l’investigador/a al camp establint ponts de confiança i dialogicitat. “Més que 

en cap altra forma d’investigació social, en etnografia depenem dels nostres 

informants: ens interessem per les seues visions del món, tractem de 

comprendre el sentit de les seues pràctiques, intentem seguir les seues passes i 

el seu ritme en la construcció de la seua societat i la seua cultura” (Velasco i 

Díaz de Rada, 2009: 91-93).  

Per al disseny de la investigació s’han pres com a referents el disseny “realista” 

o mixte (segon la classificació de Creswell, 2005 en Hernández et. al., 2010) i 

la etnografia de tall transversal (segons la classificació de Joyceen Boyle, en 

Hernández et. al., 2010). En la investigació s’ha prioritzat la recol·lecció de 

dades de categories qualitatives i s’han mantés aquelles quantitatives 

considerades rellevants. Algunes categories han estat preconcebudes abans i 

altres han emergit durant el procés d’investigació. Després s’han descrit les 

categories i el grup en termes estadístics i narratius. Com investigadora,  he 

evitat introduir els meus biaixos i les dades qualitatives han estat recollides 

amb instruments semiestructurats (relats, debat i grup de discussió) i 
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estructurats (qüestionaris). L’estudi s’ha realitzat durant un curs escolar en 2n i 

4rt d’ESO i durant un procés de treball amb finalitat de representació artística 

en  l’alumnat del Musical i de CSE. 

A l’adoptar una orientació etnogràfica en el disseny d’I-A, algunes de les seues 

característiques complementen el procés de les espirals de reflexió i acció. 

Així, la investigació no depèn sols de la idea que la investigadora té sobre com 

desenvolupar-la sinó que aquesta es conforma en interacció amb les persones 

que formen part del context a investigar i que, com ella, també interpreten a la 

seua manera la realitat. Tot i partir d’una idea de procés investigador com el 

que ens aporta la I-A, aquesta idea ens ha de permetre desplaçaments no 

previstos de la nostra atenció, combinant anades i tornades al camp que fan 

que la finalitat, les preguntes i objectius d’investigació o, fins i tot el propi 

camp, es vaja definint en successius moments de desenvolupament del 

projecte. Com assenyalen Velasco y Díaz de Rada (2009), el projecte 

d’investigació ha d’estar obert a futures reformulacions. Així, en el treball 

d’investigació, la primera entrada al camp, com investigadora, la realitze el 17 

de setembre de 2014 amb 2n d’ESO, grup amb el qual he decidit dur a terme 

les activitats que em serviran com a base de la investigació. M’he plantejat 

com objecte de la investigació analitzar la presència de la dansa en el 

currículum de l’Ensenyament Secundari, veure el tractament que se li dona en 

les editorials de música que elaboren materials didàctics per a aquest nivell 

educatiu, averiguar de quina manera ho treballa el professorat de música en 

l’aula i fer un plantejament, tractant de suplir les carències que trobe. Des del 

primer dia vaig descrivint en el diari docent tot allò que esdevé i incorporant 

lectures sobre cos, dansa, identitat, investigació artística, performativitat, 

etnografia, etc. Al mateix temps, amb altres grups estic treballant activitats de 

ball o dansa i encara no m’he plantejat incorporar-los a la investigació. Poc a 

poc, les lectures i allò que va passant en els diferents grups, em fa dubtar 

sobre l’objecte de la investigació. El 12 de març decideixo començar a treballar 
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el tema de la identitat amb l’alumnat de 2n d’ESO, aprofitant les hores de 

tutoria (segona entrada en el camp) i, és a partir d’ací que van apareguent 

altres inquietuds i qüestionaments que em fan decidir fer un gir en la 

investigació, incorporant les veus dels altres grups i el 21 de març comence a 

escriure un nou diari anomenat la presència del cos en la meua pràctica docent 

i el duc paral·lel al de 2n d’ESO. Això fa que obriga diferents entrades de 

camp a l’hora, dissenyant eines de recollida d’informació que s’adapten a 

cadascun dels grups que, a partir d’ara, formaran part de la investigació. Les 

preguntes d’investigació canvien i ara m’interessa l’aportació de la dansa per 

ella mateix i no com a complement o millora d’altres àrees de coneixement.  

En el cas de l’etnografia escolar, una de les capacitats a treballar de manera 

acurada és la de l’estranyament, “una forma de curiositat que es desperta quan 

ú descobreix que la vida de la gent, les seues formes d’entendre la realitat i de 

ficar-la en pràctica, són diverses” (Velasco y Díaz de Rada, 2009: 95). Sent 

professora del propi centre i dels grups d’alumnat que conforma el camp de la 

investigació, com a investigadora aquesta capacitat ha estat fortament 

rellevant, degut a que l’excés de familiarització amb el camp fa molt més difícil 

eixa capacitat d’estranyament, eixe passar a interessar-me per la seua forma de 

mirar, d’entendre i explicar la realitat estudiada i comprendre que és tan 

valuosa com la meua. Aquest, certament, ha estat el primer entrebanc en 

aquesta investigació que ha comportat les meues primeres transformacions en 

el treball: aprendre a situar-me en un plànol d’horitzontalitat amb el meu 

estudiantat, escoltar de manera activa i encuriosir-me per les seus 

comprensions, vivències o sentiments, evitar realitzar judicis que emmascaren, 

contradiguen o menysvaloren les seues percepcions de la realitat. Algunes 

eines com les notes de camp, el retorn de la informació o el contrast de les 

observacions realitzades, el grup de discussió i el diari amb el corpus teòric, 

m’han servit de gran ajuda en aquest propòsit. Com assenyalen Velasco i Díaz 

de Rada (2009: 96), “[...] la diversitat sempre està present, doncs allí on les 
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persones formen alguna classe de grup mitjançant el contacte quotidià i 

recurrent, trobarem sens dubte modes específics de comprendre el món”. 

Carolyn Ellis i Arthur Bochner, fundadors i promotors del gènere de la 

autoetnografia com a métode d’investigació, junt a Laurel Richardson, varen 

plantejar que aquesta vessant explora l’ús de la primera persona a l’escriure, 

l’apropiació de modes literaris amb finalitats utilitàries i les complicacions 

d’estar ubicat dintre d’allò que s’estudia (Gaitán, 2000 en Blanco, 2012). 

Segons Blanco (2012) “d’aquesta manera, l’autoetnografia amplia la seua 

concepció per a donar cabuda tant als relats personals i/o autobiogràfics com 

a les experiències de l’etnògraf  com investigador –ja siga de manera separada 

o combinada- situats en un context social i cultural”. 

Com investigadora, m’he situat en la pròpia investigació com un estament 

més. I, a més de recollir descriure i analitzar la informació dels altres 

estaments, he aportat les meues valoracions i reflexions, tant del procés com 

dels grups, a través de les observacions (observació docent de les activitats i 

dels vídeos) reflectides en el Diari Docent. 

Segons Feliu (2007) “la validesa d’una autoetnografia prové de la seua 

capacitat per evocar que el sentiment de l’experiència narrada és plausible, que 

allò contat és verosímil, possible i factible”. Comenta Bruner: “com ens 

recorda Cronbach: “la validesa és subjectiva més que objectiva: la plausibilitat 

d’una conclusió és allò que compta. I la plausibilitat, per modificar allò dit, 

resideix en l’oïda de l’espectador”. (Bruner, 1990, en Feliu, 2007). 

En el treball de 2n d’ESO hem incitat a l’alumnat a situar-se culturalment en 

un altre lloc i, al mateix temps, jo he anat canviant la meua forma de treballar i 

de situar-me davant de l’alumnat. Parlem així  d’Etnografia i autoetnografia 

performatives arrelades a la Pedagogia Performativa i no als estudis culturals 

antropològics. Es tractaria, doncs, d’Investigació-Acció amb intencionalitat 
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performativa. A l’alumnat de 2n d’ESO els hem donat eines, veu i cos, i els 

hem animat a que expressaren allò que hem treballat. S’ha donat una doble 

intencionalitat, de procés i de performativitat. Després, hem incorporat la 

mirada de la resta de subjectes (alumnat de 4rt d’ESO, del Musical i 

ballarins/es de CSE) a la investigació sobre imaginari social, identitat i cos 

expressiu i comunicatiu. Ho hem fet perquè es tracta dels diferents estaments 

on s’ha dut a terme un treball corporal i s’han passat eines per extreure 

informació rellevant. 

 

4.3. Disseny de la Investigació 

 

4.3.1. Preguntes i objectius de la investigació 

A partir del problema d’investigació que hem centrat en la manca de 

visibilització de la dansa com a llenguatge expressiu i comunicatiu en 

l’Ensenyament Obligatori, ens plantegem les següents preguntes i objectius 

d’investigació. 

4.3.1.1. Preguntes 

- Quin lloc ocupa la dansa en l’imaginari social del meu alumnat?  

- De quina manera, la dansa, compleix la seua funció com a mitjà d’expressió i 
comunicació en el meu alumnat? 

- Des dels paràmetres que utilitza el meu alumnat per a definir, manifestar i 
construir la seua identitat, la dansa facilita elements de construcció identitària? 

4.3.1.2. Objectius. 

- Treballar la dansa en la ESO com a llenguatge expressiu i comunicatiu front 
a l’homogeneïtat de gustos imposats pels mitjans. 
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- Analitzar quin lloc ocupa la dansa en l’imaginari social en l’imaginari social 
del meu alumnat. 

- Escriure una autoetnografia per a repensar-me com a docent. 

- Comprendre quins són i han sigut els mecanismes d’exclusió dels cossos en 
el nostre sistema educatiu. 

 

4.3.2. Desenvolupament del procés investigador: Fases de la 
Investigació-Acció 

El projecte d’Investigació-Acció està plantejat des d’un disseny emergent que 

va sorgint i es va concretant conforme avança la investigació, és a dir, a 

mesura que disposem de major informació i es van desenvolupant els 

objectius previstos en cadascuna de les fases de treball. La flexibilitat que 

comporta aquest tipus de disseny, permet complementar, definir i enriquir la 

proposta d’investigació amb una aproximació etnogràfica al camp i a l’objecte 

d’estudi, així com des de la IBA -aspectes ja tractats en els apartats anteriors 

per la qual cosa ja no ens detindrem en ells de manera acurada-. Tot seguit 

passe a descriure el disseny d’investigació emprat en l’experiència atenent a les 

fases de la Investigació-Acció. Aquesta és l’opció que ens ha ofert l’estructura 

bàsica del procés sobre la què s’ha articulat la complementació de les altres 

opcions metodològiques tal i com ja he explicat. 

4.3.2.1. Primera Espiral 

1. Planificació de l’experiència 

L’objectiu d’aquesta fase és el desenvolupament d’un pla d’acció críticament 

informat per a millorar allò que està passant. Seguint els passos esmentats per 

Latorre (2008) passe a detallar les diferents qüestions que ens han permet dur-

lo a terme: 

a. El problema o focus de la investigació 
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El primer problema o focus de la investigació té a veure amb les 

carències que crec que hi ha en el tractament de la dansa en 

l’ensenyament obligatori, tant en l’enfocament que li donen les 

editorials com en la pràctica docent per part del professorat de 

música de secundària. Aquesta Idea General té la seua gènesi en 

l’anàlisi de l’experiència acumulada que com a docent de música tinc 

i en el coneixement dels materials curriculars i les experiències que 

majoritàriament s’utilitzen en aquesta àrea de coneixement. 

b. Diagnòstic del problema o situació:  

A través de les notes de camp recollides pel que fa a les activitats de 

dansa i l’anàlisi d’enregistraments audio-visuals de les sessions dels 

cursos anteriors ja he constatat que l’alumnat té molta vergonya de 

realitzar activitats a classe que impliquen treball corporal, i per la 

seua intervenció en activitats de l’institut i converses sobre el tipus 

de ball que els agrada i/o practiquen i la seua visualització a través 

de youtube, veig que són estereotips de balls que agraden a les 

xiques i que imiten de forma autòmata, sense cap tipus d’expressió. 

Als xics no els agrada ballar.  

c.  Revisió documental:  

Per tal de fer la revisió documental he fet una selecció de lectures i 

autors relacionats amb el problema de la investigació pel que fa als 

següents descriptors: Dansa Educativa, Música y Dansa, La Dansa 

en el Currículum, agafant com a referents  als següents autors/es: 

Alcalde (2007); Bachmann (1998); Cohan (1986); Dennison i 

Dennison (2011); Garcia Ruso (2002); Laban (1984); Lago i Espejo 

(2007); Lefreve (2012); Martín (2005); Raymond i Turcotte (2006); 

Rodríguez (2010); Vicente, Ureña, Gómez i Carrillo (2010); i 
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utilitzant les següents fonts d’informació: els decrets de la LOGSE i 

la LOE, i les revistes Revol. Girar las danzas; Eufonía; Léeme; 

Apunts: Revista de Educación física y deportes; Aula de Innovación 

i Cuadernos de Pedagogía. 

d. La hipòtesi d’acció o acció estratègica:  

M’he plantejat com objectiu de la investigació analitzar la presència 

de la dansa en el currículum de l’Ensenyament Secundari, veure el 

tractament que se li dona en les editorials de música que elaboren 

materials didàctics per a aquest nivell educatiu, averiguar de quina 

manera ho treballa el professorat de música en l’aula i fer un 

plantejament, tractant de suplir les carències que trobe. 

Paral·lelament duré a terme una proposta de treball amb un grup de 

2n de la ESO del qual soc professora de música i tutora. 

Dissenye una proposta de treball per a 2n d’ESO. Fins ara he 

treballat puntualment activitats corporals i danses del món en aquest 

nivell educatiu. Ara em propose dedicar una sessió de les tres 

setmanals al treball amb el cos. 

  2. Actuació 

Comence l’acció amb l’alumnat de 2n d’ESO. Els explique que estic 

realitzant una investigació sobre la dansa en l’ensenyament 

obligatori i que dedicarem una de les tres sessions setmanals a 

realitzar treball corporal. Decidim que serà la sessió dels dimecres i 

iniciem la primera sessió amb activitats de Brain Gym (Dennison i 

Dennison, 2011) i altres relacionades amb els elements de la música. 

Bàsicament, estan estructurades segons la següent pauta: Calfament, 

treball sobre elements de la música vivenciant-los amb el cos, 

proposta de treball creatiu, desenvolupament del treball creatiu i 
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relaxació. L’objectiu és encetar un procés de treball que em 

serveixca per a desenvolupar la música a través de la dansa i que 

després funcione com a model de millora educativa. Des del primer 

dia vaig descrivint en el diari docent tot allò que esdevé i 

incorporant lectures sobre cos, dansa i investigació artística.  

Paral·lelament i en relació a la segona acció descrita relativa a la 

revisió del currículum per constatar la presència de la dansa, faig una 

recopilació dels materials curriculars i ordres legislatives de la 

Comunitat Valenciana i faig una recerca sobre la presència de la 

dansa en els currículums d’altres països (Canada, Mèxic, Argentina i 

Chile) 

3. Observació 

Les tècniques utilitzades en l’observació per a produir la informació 

a analitzar les he triat tenint en compte les característiques de 

l’objecte d’investigació (la dansa com a art) i l’aproximació de 

caràcter etnogràfic al mateix. Així, he emprat l’observació 

participant, mitjançant les notes de camp (Diari Docent) i els 

registres audio-visuals.  

De nou, observe que, en general, l’alumnat és una mica reaci a fer 

aquest tipus d’activitat, majoritàriament perquè els fa ser massa 

visibles davant dels altres i se senten ridículs o tenen vergonya. Però 

a mesura que passen les sessions la situació va canviant i cada 

vegada hi ha major implicació i participació, encara que no de tot el 

grup. El 30 d’octubre comence a enregistrar ja alguns treballs 

creatius de xicotets grups. 

Sobre la segona acció estratègica relativa a la presència de la dansa 

en els currículums i materials curriculars, he realitzat una revisió 
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documental dels textos recopilats.	  

4. Reflexió 

Sobre la primera acció, amb la informació recopilada, he realitzat 

una categorització deductiva de les dades per tal de reduir la 

informació i treballar amb ella. Les categories analitzades tenen a 

veure amb la dansa com a mitjà de reforçament de l’educació 

musical, amb la implicació amb l’assignatura i millora de les 

relacions en el grup. En aquest cas, la credibilitat de la informació 

analitzada ve donada per la realització d’una estada prolongada i 

una observació persistent en el camp.  

Una vegada analitzada la informació, passe a respondre les 

preguntes de la investigació sobre la pràctica amb l’alumnat de 2n 

d’ESO. A mesura que anem avançant amb les activitats realitzades 

en aquest grup, l’alumnat va implicant-se més, comence a percebre 

canvis tant a nivell individual com de les relacions amb el grup. Les 

lectures que vaig fent em fan qüestionar-me l’enfocament de la 

investigació. En aquest punt de la investigació, decidisc fer un gir i 

incorporar el treball sobre ball i dansa que estic realitzant amb 

l’alumnat d’altres nivells educatius en les classes lectives o en horari 

extraescolar. Crec que incorporar les mirades i les veus d’aquest 

alumnat ajudarà a respondre les noves preguntes sobre la funció de 

la dansa com a mitjà d’expressió i comunicació i sobre la dansa com 

facilitadora d’elements de construcció identitària.  

Sobre la segona acció, passe a respondre la pregunta d’investigació 

relativa a la presència i tractament de la dansa en el currículum de 

l’ensenyament obligatori. Realitzant una comparativa entre la 

Comunitat Valenciana i els altres països he comprovat que la dansa 
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té poca presència en el nostre territori i quan la té, aquesta està 

supeditada a l’Educació Física i a la Música.  Per contra, en els altres 

països analitzats, la dansa té presència per sí sola, com assignatura 

específica, igualant-se en importància a les altres matèries 

artístiques: Música, Educació Plàstica i Dramatització.  

Agafant com a punt de partida les conclusions de les dues accions 

analitzades, em replantege el problema d’investigació, 

redimensionant-lo. M’interesse per l’aportació de la dansa per sí 

mateix al desenvolupament integral del meu alumnat i en concret a 

la construcció de la seua identitat,  vull averiguar quin és l’imaginari 

social que tenen sobre la dansa i desitge treballar amb ells la dansa 

com a mitjà d’expressió i comunicació.  

4.3.2.2. Segona Espiral 

L’ampliació del camp és una acció amb la que encete una espiral nova amb 

quatre accions, una per cada grup, que m’ajuden a complementar l’estudi i a 

analitzar-lo d’una manera més complexa. En aquest informe les explicaré 

conjuntament per diverses raons: perquè s’han donat paral·leles en el temps i 

perquè una explicació conjunta em permet ser més sintètica i facilita la seua 

comprensió. Ho faré relatant les característiques de cada grup i el treball 

realitzat d’una manera etnogràfica en cadascuna de les fases de la I-A però 

sense el constrenyiment que suposaria si hagués de contar-ho atenent-me 

estrictament a elles.  

En la Planificació de l’experiència, el problema de la investigació ja no és la major 

o menor presència de la dansa i el seu tractament en el currículum sinó com 

s’apropa l’alumnat a la dansa, què és el que la dansa els pot aportar per a la 

construcció de la seua identitat i l’ús de la dansa com a mitjà expressiu i 

comunicatiu.   
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Pel que fa al diagnosi, constate a través de les notes de camp i dels 

enregistraments audio-visuals de les sessions, que en l’alumnat de 2n s’estan 

operant canvis importants. Estan realitzant creacions en grups i comencen a 

diferenciar entre tipus de treball on el cos es fa servir com a mitjà d’expressió i 

comunicació, i altres en els que incorporen moviments estereotipats. 

Comence a fer lectures sobre els següents descriptors: Dansa i Identitat; 

Dansa i Imaginari Social; El Cos (expressió i comunicació); Performativitat; 

Etnografia i Autoetnografia; i Investigació artística, agafant com a referents a: 

Buschiazzo (2010); Butler (2004); Ceriani (2012); Denzin (1989); Díez del 

Corral (2007); Eisner (2002); Elliott (2005); Frega, A.L. (1996); Kogan (2011); 

Monge (2014); Mora (2010); Raymond i Turcotte (2006); Zaldívar (2005); etc. 

Amb la finalitat de justificar la investigació, busquem en les bases de dades, 

tant a nivell nacional com internacional, per tal de confirmar la innovació de la 

investigació; i per altra banda, aconseguir la major informació possible útil per 

al treball a través de la revisió dels articles seleccionats en funció dels criteris 

de recerca. D'aquesta manera i seguint als diferents autors que trobem, 

podrem començar a marcar les línies per on he de portar la investigació i per 

on hauré d'aprofundir més a l'hora d'investigar. Les bases de dades 

consultades, tant nacionals com internacionals, són ISI: Web of knowledge, 

ISI: JCR: Journal Citation Reports, ERIC (Educational Resource Information 

Center), ISOC (Base de dades bibliogràfica de CSIC), Google Scholar i DICE 

(Difusión y Calidad Editorial); Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i Actes dels 

Congresos sobre “Investigación en Danza (2010 i 2014)” editades per Mahali. 

Dissenye activitats sobre identitat per a treballar-les en l’horari de tutoria. Ara 

la proposta de treball té dues vessants: l’acció per a 2n d’ESO (una acció 

performativa) i l’ampliació del camp als altres tres grups (4rt d’ESO, Musical i 

Ballarins/es de CSE).  
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Pel que fa a l’Actuació, durant varies sessions de tutoria, realitzem en 2n 

d’ESO les activitats sobre identitat consistents en: un qüestionari contestat en 

xicotets grups, que els incita a reflexionar sobre el significat de la identitat; un 

debat posterior, quan els retorne les seus respostes; la mostra de fotos de 

cadascú a la resta de la classe per parlar d’allò que els identifica; i una 

discussió-debat que ve propiciada per la visualització d’algunes fotos de 

famosos i famoses. Mentrestant, continue incorporant, a les classes dels 

dimecres, experiències de treball corporal que els facilite l’apropament a la 

dansa com a forma d’adquirir un  llenguatge expressiu i comunicatiu i recursos 

que els ajuden a desenvolupar criteris de selecció entre diferents estils de 

dansa.  

En 4rt d’ESO (tres grups amb un total de 61 alumnes) ens centrem en els 

estils musicals del segle XX que van lligats a balls socials de parella i de grup. 

Concretament hem seleccionat el Fox Trot, el Mambo, el Swing, el Rock and Roll i 

la Bachata com a balls de parella, i Balls Folk Mediterranis i Hip Hop com a balls 

de grup. Aquests estils ens permeten contextualitzar sobre els moments i les 

situacions que varen provocar l’aparició dels mateix, parlar de la manera de fer 

dels blancs i els negres (dels Europeus i els Africans) en els orígens de molts 

estils de ball i de música. Ens permet també treballar-los instrumentalment i 

corporalment. L’alumnat participa en el procés d’avaluació a través d’una 

rúbrica que ha estat consensuada a l’inici de curs i ho fan per parelles, avaluant 

a altres parelles. La rúbrica contempla els següents ítems d’avaluació: 

coneixement del ball, moviments ajustats a la música, control del cos i del 

moviment, grau de concentració i vivenciació d’allò que es balla, ajust del 

moviment a la parella i desplaçaments per l’espai. Aprenen, no sols a ballar 

sinó a analitzar diferents elements del ball per poder després avaluar-los. 

El Musical, es desenvolupa fora de l’horari escolar. Assagem els dijous de 

15:30 a 17:30. És el tercer musical que fem a l’institut, s’anomena Tot ho fem de 

167



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

broma i segueix en la línia dels altres dos pel que fa a creació del professorat del 

departament de música de l’IES i tractament d’un tema social actual.  Es tracta 

de l’assetjament escolar. L’estudiantat participant ha estat seleccionat a través 

de dos càstings i pertanyen a diferents nivells educatius. El tractament del ball 

en aquest musical és més semblant al primer musical -Fills de Kassim- (Llopis, 

Roselló i Villarroya, 2009) perquè, excepte tres estudiants (xiques) de primer 

de batxillerat que es varen presentar a les proves de ball i varen ser 

seleccionades i un xic que ha acabant tenint un paper en l’obra més lligat a la 

part actoral, la resta dels i les participants (setze en total) no han fet mai cap 

activitat de dansa. A més, el musical està pensat per a que els i les 

protagonistes canten, ballen i dramatitzen; no hi ha parts únicament de dansa 

com en el segon musical -Èrik, història d’un fracàs- (Llopis, 2011) on sí 

comptàvem amb un cos de ball. És per això que les coreografies son senzilles 

i els moviments van molt lligats a la dramatització del text.  

Els ballarins i ballarines de CSE, és alumnat de diferents centres educatius 

que es presenten a dos càstings per a poder formar part del grup de ball de les 

trobades que realitzem cada any amb un miler d’alumnat d’ESO. En el primer 

sempre demanem que presenten un vídeo ballant qualsevol estil i el segon és 

presencial i consisteix en una classe on es fa un treball corporal que anticipa 

les coreografies de la trobada de cada any. També es realitza una part creativa 

individual per comprovar la potencialitat de cada participant pel que fa a 

l’expressió amb el cos, ja que solen vindre d’estils da ball diferents. El segon 

càsting l’enregistrem i així podem decidir amb majors criteris. Després 

realitzem dos caps de setmana intensius (en gener i abril) per muntar les 

coreografies de l’espectacle. En el treball coreogràfic es combina la idea prèvia 

que, com a coreògrafa, tinc i que depèn de la temàtica a tractar, amb les 

aportacions que el grup va fent mitjançant el treball creatiu, i també es tenen 

en compte les possibilitats d’execució de moviments individuals i, si són 

adients amb la temàtica, s’incorporen.  En la investigació que ens ocupa han 
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participat onze ballarins (nou xiques i dos xics) de les dues últimes trobades. 

Dos han ballat en les dues trobades. 

Pel que fa a l’Observació, les tècniques utilitzades per a produir la informació a 

analitzar han estat: un nou diari docent per a incorporar les observacions 

participants sobre els altres tres grups incorporats a la investigació. L’anomene 

“la presència del cos en la meua tasca educativa”. Al diari docent de 2n d’ESO 

sobre les activitats corporals realitzades a classe, afegeixo les observacions de 

les sessions dedicades a les activitats sobre identitat. Continue també fent un 

enregistrament audio-visual de les sessions. I, a més, per a l’acció sobre la 

construcció de la Identitat en 2n d’ESO, incorpore un qüestionari de grups 

reduïts, un debat i la tècnica de la foto-pròpia; per a l’acció de 2n d’ESO sobre 

la utilització del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu, utilitze un altre 

qüestionari individual. Per a l’acció de 4rt d’ESO sobre les aportacions que els 

ha fet el ball, un qüestionari individual; per a l’acció dels ballarins de CSE 

sobre l’experiència i presència de la dansa en les seues vides, i sobre la seua 

aportació, les valoracions dels iguals i la seua visibilització, un qüestionari 

individual, i sobre el que ha significat la seua participació en CSE,  un relat; 

per a l’acció del Musical, un grup de discussió. 

En 2n d’ESO, s’han implicat prou en les dues primeres activitats sobre 

identitat: el qüestionari en grups reduïts i el debat posterior. La confusió 

generalitzada d’identitat amb personalitat ha donat molt de xoc i ha propiciat 

moltes intervencions en el debat. Sols han portat la foto sobre la seua identitat 

nou xiques. He aprofitat una sessió de tutoria per a llegir-los el diari docent i 

això ha donat peu a parlar del treball corporal que estem realitzant i ens ha 

servit de feedback per a que retornaren les seues impressions. També ha servit 

per a que prenguen consciència de cóm les pràctiques realitzades a classe estan 

lligades a les seues vides. Veure’s reflectits en les meues reflexions escrites al 

diari, els fa posicionar-se d’una altra manera durant les activitats corporals 
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produint actituds performatives. Com no les he anotat ni enregistrat, em 

plantege passar-los un qüestionari amb dues preguntes. Una, sobre si fan al 

llarg de la setmana  activitats que impliquen al cos com a llenguatge 

comunicatiu o expressiu (he hagut d’afegir també activitats que hagen fet al 

llarg de la seua vida). I l’altra, per a que expliquen com s’han sentit fins ara 

amb el treball corporal que fem en les classes del dimecres i si els agrada o no i 

per què. Encetarem així una nova entrada al camp. 	  

En 4rt d’ESO, al començament estaven una mica cohibits, sobretot pel fet 

d’haver de ballar agafats a una parella. També es queixaven una mica de l’estil 

dels balls. He observat que cada vegada els costa menys aprendre els balls. 

Trobe que han millorat en postura corporal, en coordinació de moviments 

individuals i coordinació amb la parella i en el sentit rítmic, d’acoblar els 

moviments a la música. També mostren més ganes da ballar i de fer-ho bé. 

Pregunten més allò que no entenen o que no els surt i mostren menys 

vergonya i menys por a fer el ridícul. 

Davant de la proposta de triar el proper estil de ball, els tres grups han decidit 

estils diferents. Això ho explique en el Diari Docent: 

En 4rt B+C, un dels alumnes és aficionat a ballar a l’estil de Michael Jackson i ens ha fet 
la proposta de fer una de les seues coreografies i ensenyar-la ell. Hem fet una votació en 
la que ha guanyat aquesta proposta, encara que no han mostrat massa entusiasme i ha 
hagut inclús abstencions. En 4rt A prefereixen seguir amb la idea del Hip Hop i mostren 
interès per la coreografia de xics que els he mostrat. En 4rt B han insinuat seguir amb 
balls de parella, triant una altre estil (del Diari Docent). 

Però com que no és fàcil acontentar a tothom, de nou, al poc de temps 

canvien d’opinió: 

Ha passat quasi un mes des de que vaig escriure l’apartat anterior i he de dir que, de nou 
han canviat d’idea i amb els tres grups estem treballant la Salsa. A més, en el 4rt B+C 
(que continua sent el grup en el que més condeix el treball) també estem muntant la 
coreografia de M. Jackson. M’alegra que un alumne faça de professor perquè crec que és 
bo que l’estudiantat comparteixca el seus coneixements. El professorat no tenim perquè 
saber-ho tot i a mi m’agrada poder aprendre d’ells i d’elles (del Diari Docent). 
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 És agradable comprovar com hi ha activitats que acaben generant major 

complicitat amb l’alumnat i contribueixen així a generar un context cada 

vegada més idoni per al procés d’ensenyament-aprenentatge:  

Ahir em va passar una cosa curiosa, quan vaig entrar a la classe de 4rt B (el grup reduït) 
em va semblar que estaven més contents que altres vegades i que tenien en mi més 
complicitat. Generalment son un grup molt simpàtic i, al ser pocs és fàcil crear un 
ambient de treball distendit. Vaig recapacitar sobre a què podria deure’s aquest canvi i 
vaig recordar que en la sessió del divendres els vaig veure tan esgotats de l’Educació 
Física que vàrem fer una sessió de relaxació per parelles. És curiós! Fa tan de temps que 
no feia aquesta activitat que se m’havia oblidat la resposta que sol crear en els grups. 
Pense que de quant en quant és bo treballar la relaxació, que l’estudiantat porta una 
càrrega de treball diari molt intensiva i que el currículum deu contemplar també 
activitats de descarregar energia i crear un clima propens a que es donen altres tipus 
d’estar i interactuar en l’aula (del Diari Docent). 

Estem acabant el curs i com l’alumnat ja està avaluat, aprofite per passar-los 

un qüestionari individual i anònim per saber què els ha semblat el 

plantejament que hem fet enguany de l’assignatura de Música; Cóm s’han 

sentit; Què creuen que pot aportar que no es dona en altres assignatures i un 

apartat amb les observacions que vulguen fer-me. A l’igual que en 2n d’ESO, 

encetarem així una nova entrada al camp. 

Paral·lelament a aquest treball, algunes alumnes de 4rt d’ESO em demanen 

que observe els seus assaigs de ball per a la orla de graduació (solc oferir la 

meua ajuda, en cas que els faça falta). Es tracta dels típics balls copiats de 

youtube que ja he esmentat amb anterioritat. Recullc observacions en el diari 

docent sobre aquest nou esdeveniment perquè crec que exemplifiquen amb 

claredat el seu posicionament envers la dansa i el meu respecte de la seua 

actitud: 

He estat també assistint a alguns assaigs de les xiques de la orla i ha passat una cosa 
curiosa: quan els suggeria alguns moviments per a completar trossos de la música que 
encara no estaven coreografiats, m’han dit que no poden fer moviments cap a baix, que 
impliquen moviments de cap perquè això les despentinarà. No volen ni despentinar-se 
ni suar. A més, no han deixat participar a una alumna que, pràcticament és la que ha 
muntat el ball. La història ha estat en que aquesta formava parella amb una altra que 
s’ho va deixar i la resta no ha volgut que ballara sola per a que no els robe protagonisme. 
El cas curiós és que segueix ajudant-les a acabar de muntar la coreografia i és la que 
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millor s’ho sap. Ella ho ha hagut d’acceptar. A mi m’ha semblat molt mal el 
comportament del grup (del Diari Docent). 

Aquesta nova incorporació d’un altre grup, amplia el camp d’estudi i em fa 

encetar una nova entrada referent a 4rt d’ESO que contribuirà a respondre la 

pregunta sobre el lloc que ocupa la dansa en l’imaginari social del meu 

alumnat. 

En el Musical, ens trobem en un moment dels assaigs en el que tot està 

muntat i el ritme de treball exigeix molt d’esforç perquè han d’actuar, cantar i 

ballar; també han de fer creïble una història i han d’arribar a un públic al que, 

amb els anys, hem ajudat a ser exigent amb allò que fem. Decidim fer un 

assaig extra de ball el dissabte de matí. Els he explicat que necessite que facen 

un treball corporal de prendre consciència dels seu cos; millorar la seua 

postura; sentir-se bé amb ells mateix (no tindre sensació de ridícul o de no 

estar fent-ho bé). Que és important que els moviments fluixguen amb 

naturalitat; que no hi hagen tensions i que puguen gaudir amb el ball. Una 

vegada realitzada la sessió intensiva d’aquest dissabte, ja es pot parlar d’un 

abans i un després pel que fa a la dansa. I, a més, el més important és que el 

grup és conscient dels canvis. Així ho recullc al diari docent: 

Dedicàrem quasi quatre hores i el més important per a mi va ser que al final reconeixien 
que havia valgut la pena, que se sentien diferents amb el seu cos. Els vaig explicar que 
era un treball necessari i que, per suposat, una sessió és poc per aconseguir els millors 
resultats però, al menys, ara ja puc parlar-los en un llenguatge lligat a la dansa i a la 
millora dels seus moviments. També crec que ara puc exigir-los una mica més que 
abans. Llàstima que aquest treball no es puga fer dintre de l’ensenyament obligatori. 
Crec que ajudaria molt a formar-los com a persones. Em pregunte el per què d’aquesta 
invisibilització del cos com a llenguatge expressiu en l’educació obligatòria (del Diari 
Docent). 

Això s’arriba a fer evident en l’estrena del musical al teatre municipal de 

Benicàssim i en una interpretació posterior a l’auditori de Vil·la real. Així ho 

recullc al Diari Docent: 

Pel que fa a la interpretació, aquesta vegada ha passat exactament el mateix que en els 
altres dos musicals. L’estudiantat s’ha creixcut en el moment de surtir a l’escenari. És 
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cert que el musical estava molt assajat però també l’exigència era major i han assumit tan 
bé els seus rols que han arribat perfectament al públic i han fet totalment creïble la 
història. Ha ajudat molt el clima que s’ha anat creant durant tot aquest temps. 

El dia 15 de juliol em reunisc amb quatre alumnes del Musical per fer un grup 

de discussió que em servirà per recollir les seues veus en la investigació sobre 

la presència de la dansa en la meua pràctica educativa. Encetarem així una altra 

entrada al camp. 	  

En el grup de ballarins i ballarines de CSE, separe les observacions fetes al 

grup de la XV edició (2014) i el grup de la XVI edició (2015).  

Pel que fa al primer grup: El cos de ball ha estat format per deu xiques i dos 

xics. Han vingut de formacions diferents: Clàssic, Contemporani, Dansa 

Espanyola, Balls de Saló, Gimnàstica Rítmica, Ball Esportiu... Això enriqueix 

el treball perquè partim d’allò que poden fer i poc a poc es va conformant el 

resultat final. A més, el grup ha sigut molt  treballador i entusiata. Han tingut 

molta complicitat entre sí i també amb el grup de solistes de cant. Tot això ha 

generat un bon clima de treball.  

Pel que fa al segon grup: pense que ha estat la millor de totes les edicions on 

ha hagut dansa. Hem tingut la sort de comptar amb quinze participants, dotze 

xiques i tres xics, que, tot i venint de formacions diferents, han connectat 

molt, s’ho han agafat amb molt d’entusiasme i responsabilitat; i el resultat ha 

estat espectacular. 

A la tornada de la trobada de CSE els he demanat que contestaren un 

qüestionari i feren un relat sobre l’experiència viscuda, encetant una nova 

entrada al camp. En el relats s’esplaien parlant del que ha significat la seua 

participació en la trobada, formant part del grup de ball, i alguns són prou 

emotius. 
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I, finalment, pel que fa a la Reflexió, la faré conjunta, referint-me a tots els 

grups que m’han ajudat a dur endavant la investigació.  

Sobre les quatre accions he realitzat una transcripció dels documents, una 

lectura selectiva i un subratllat i anotacions de les idees que podien acabar 

concretant-se en categories. Després he realitzat una codificació i 

categorització emergent pel que fa al cos com a llenguatge expressiu i 

comunicatiu i al lloc que ocupa la dansa en el seu imaginari social, i una 

categorització deductiva pel que fa a la construcció de la identitat. S’ha fet per 

tal de reduir la informació i treballar amb ella.  

Les categories analitzades pel que fa a l’imaginari social, tenen a veure amb: 

Grau de satisfacció, Aprendre, Sentir-se a gust, Ajuda a l’estudi, Queixa, 

Tindre Vergonya, Ballar, Ser Saludable, Esforç, Respecte, Millora de les 

relacions, Domini corporal, Relaxar-se i Bona Proposta. 

Les categories analitzades pel que fa a la Funció expressiva i comunicativa de 

la dansa, tenen a veure amb: Aprendre, Creativitat, Expressar amb el cos, 

Millora de les relacions, Domini corporal i Reivindicació. 

Les categories analitzades pel que fa a la Construcció de la Identitat, tenen a 

veure amb: Confiança i seguretat, Sentir-se a gust, Ajuda a l’estudi, perdre la 

vergonya, Fluidesa, saludable, Esforç, Millora de les relacions, Relaxar-se i 

Reivindicació. 

La informació ha estat representada en una taula amb disposició de doble 

entrada, una per a les categories i una altra per al text seleccionat i la 

codificació dels i les informants. 

En aquest cas, la credibilitat de la informació analitzada ve donada per 

l’observació persistent, la triangulació d’estaments i eines de la investigació, i 

pels materials de referència. 
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Una vegada analitzada la informació passe a respondre les preguntes de la 

investigació.  

En tots, excepte en el grup de xiques de la orla -que no han participat de 

forma conscient en la investigació sinó que les he incorporat a través de les 

meues observacions-, s’han donat transformacions, tal i com mostren les 

observacions extretes de les eines de recollida d’informació. Transformacions 

que referisc en la part dels resultats. 

Les diferents activitats ens han anat portant a la necessitat de recollir 

informació sobre les experiències realitzades d’on han sortit els resultats i les 

respostes a les preguntes d’investigació.  

En els diferents grups, segons les observacions realitzades, l’apropament que 

s’ha fet a la dansa manifesta com la perceben dins del seu context social i això 

pot respondre a la pregunta del lloc que ocupa en el seu imaginari social, 

interpretat a partir d’actituds que recullen la part emocional i la part 

conductual. En aquest sentit, es recullen expressions, emocions, sensacions i 

aportacions que apareixen en el resultats de la investigació. L’activitat de les 

xiques de 4rt per a la seua intervenció en la orla de graduació em serveix per a 

complementar aquest apartat.  

Tant les verbalitzacions de l’alumnat (que es recullen en els resultats) com les 

meues observacions directes (en els diaris docents) sobre les activitats 

realitzades  i indirectes (a través dels vídeos- des dels assaigs fins la 

representació final-) d’allò que em transmeteixen amb el llenguatge corporal, 

representen la performativitat.  

Pel que fa a l’Expressivitat i Comunicació a través del cos, les respostes als 

qüestionaris (2n, 4rt, Musical i CSE), grup de discussió (Musical) i relats (CSE) 

serveixen per crear un discurs basat en una pràctica. Això em permet saber 
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que diuen i recalca les meues observacions sobre com ho fan; de quina 

manera s’expressen i es comuniquen  amb la dansa.  

Sobre si la dansa facilita elements de construcció identitària, les activitats 

(qüestionari en grups, debat i tècnica-foto) s’han realitzat amb 2n d’ESO. Els 

altres grups serveixen per complementar els resultats des d’una mirada 

etnogràfica. 

Respecte a la mirada autoetnogràfica, en mi com a investigadora situada dintre 

de la pròpia investigació, s’han donat transformacions importants respecte de 

l’objecte d’investigació: la dansa. Transformacions que m’han fet redefinir el 

problema de la investigació i obrir una nova espiral (la segona).  En ella, m’he 

fet altres preguntes des de les quals situe a la dansa en un lloc d’igualtat 

respecte de les altres arts que sí que tenen presència en l’ensenyament 

obligatori.  

La interpretació dels resultats que responen a les preguntes de la investigació 

corresponents a aquesta segona espiral es concreta en l’apartat sobre Resultats 

de la Investigació. 

 

4.3.3. Eines i Estratègies de Producció de la Informació 

Per poder desenvolupar la fase d’Observació de les accions desenvolupades 

en la investigació, es fa necessari seleccionar una sèrie d’eines i estratègies de 

producció de la informació que s’adeqüen a les característiques del tipus 

d’estudi realitzat i que siguen coherents amb els pressupostos de l’opció 

metodològica seguida. Per produir la informació, tal i com assenyala Latorre 

(2009: 387), disposem de tres vies d’averiguar el que va succeir: “Podem 

observar allò que les persones diuen o fan i tractar de descobrir allò que va 

succeir, o podem preguntar-los sobre allò que va passar, o també podem 
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analitzar els materials o petjades que deixaren”. Tenint en compte aquests 

referents i, el fet, que la investigació es mou dintre dels paràmetres de la 

investigació qualitativa, al nostre treball hem optat per aquelles eines i 

estratègies centrals en els treballs d’Investigació-Acció, en els estudis 

etnogràfics i en la Investigació Basada en les Arts. D’entre elles, en primer lloc 

remarcarem l’observació participant, per ser una estratègia de recollida 

d’informació que s’ajusta a les tres metodologies que complementen l’opció 

metodològica del nostre estudi. Estratègia de producció de la informació, que 

hem dut a terme mitjançant la utilització de dos tècniques: els Diaris de Camp 

i els Registres Audiovisuals. Tots dos faciliten la producció d’informació 

qualitativa en la fase d’Observació i permeten desenvolupar una aproximació 

etnogràfica a l’objecte d’estudi. Complementant aquesta eina, hem dut a terme 

un Diari de la Investigació en el qual hem recollit les sessions de treball entre 

la investigadora i la directora de la investigació i hem anotat observacions, 

dubtes i reflexions envers el procés de la investigació. Aquestes ferramentes 

ens han permet produir la informació des de la posició de la investigadora, 

però per tal d’encetar els processos de triangulació de les dades, necessitem, 

com a mínim, que aquestes siguen produïdes per altres eines i fonts 

d’informació. Per produir-la directament amb l’alumnat participant, hem optat 

per l’ús de Qüestionaris Oberts, la realització de Debats, Relats de vida i Grup 

de discussió, alguns d’ells implementats a partir de l’ús de la tècnica del Photo-

voice. Com assenyalen Biddle i Anderson (1997), les característiques principals 

d’aquests tipus de ferramentes són que permeten a l’investigador comprendre 

els esdeveniments des de la perspectiva dels participants i ofereixen 

l’oportunitat de recollir dades compromeses o de difícil accés. També s’ha 

utilitzat  la Tècnica de l’espill per interpel·lar novament a l’alumnat sobre un 

tema ja tractat, a partir de les seues respostes prèvies. Finalment, per tancar 

aquest apartat, farem referència a l’anàlisi documental, estratègia seguida a 
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partir de la recerca bibliogràfica i emprada per establir el marc teòric de la 

investigació. Tot seguit passem a caracteritzar cadascuna d’elles.  

4.3.3.1. Observació participant: Diaris de Camp i Registres audiovisuals 

L’estratègia de producció de la informació central en el nostre estudi ha estat 

l'observació participant (Sabariego, Massot i Dorio, 2009), que vaig realitzar 

com a professora d’educació musical en els grups de 2n i 4rt d’ESO i com a 

professora de dansa en el grup del Musical i el grup de ballarins i ballarines de 

CSE, grups d’estudiantat amb els quals vaig desenvolupar l’experiència. 

L'observació participant presenta una gran importància en un estudi d’aquest 

tipus ja que permet veure de primera mà quin tipus d'interaccions existeixen i 

com es comuniquen els participants entre ells (Schmuck, 2006). A dir de 

Schensul, Schensul i LeCompte (1999), a través de l’exposició o participació 

en les activitats quotidianes i rutinàries que realitzen els participants en 

l’entorn de la investigació, l’investigador pren part en una mena de “procés de 

recerca inductiva”. En aquest procés és important que l’investigador es mostre 

amb una actitud  oberta i lliure de prejudicis, una bona disposició per escoltar 

i interès per aprendre de les persones i els escenaris investigats (Guash, 1997; 

Kawulich, 2005). 

L’observació participant permet realitzar una detallada descripció d’allò que 

passa en l’escenari investigat des del que de Munk i Sobo (1998) anomenen la 

“cultura entre bastidors”. Ofereix una posició privilegiada a la persona que 

investiga ja que al mesclar-se com ú més del grup, estableix llaços de 

proximitat i confiança amb les altres persones participants, la qual cosa li 

facilita participar de la quotidianitat del grup, de les activitats formals i de les 

informals i presenciar, si més no, algun que altre esdeveniment inesperat. Des 

d’aquest posicionament resulta, a més, més fàcil ajustar el llenguatge als girs 

propis de la comunitat o grup estudiat, facilitant un millor nivell de 

comprensió d’allò observat i descrit pels participants.  
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Per Schensul, Schensul i LeCompte (1999) és una font idònia per plantejar 

noves preguntes d’investigació. En aquesta línia, i des d’una aproximació 

etnogràfica al procediment de la recerca, l’observació participant ens ha 

acompanyat i ajudat a definir el camp d’estudi i seleccionar les persones 

informants en les successives entrades que, com a investigadora, he anat fent 

per tal de concretar i desenvolupar la proposta investigadora. Mitjançant 

l’observació participant, estem en condicions de reformular les preguntes 

d’investigació i formular-ne de noves si, com es pot observar en el relat 

d’aquest informe, fora adient. Això li ha ofert una major apertura a l'estudi 

que la plantejada per les preguntes de recerca pensades en els estadis més 

primerencs de la investigació i fa que, tal com apuntàvem al principi d’aquest 

capítol, el disseny investigador es caracteritze com un disseny emergent que va 

sorgint i es va concretant conforme avança la investigació. Per un altra banda, 

tal i com assenyalen Marshall i Rossman (2010), facilita les tasques de 

triangulació que qualsevol investigació de caràcter qualitatiu precisa, ja que 

permet veure si les persones entrevistades se cenyeixen a les vivències 

observades. 

L’Observació Participant l’hem desenvolupada a través de l’ús de dos 

tècniques qualitatives: els Diaris de Camp i els Registres Audiovisuals. Als Diaris de 

Camp, he anat recollint les “notes de camp” preses en les diferents entrades al 

camp. “Les notes de camp constitueixen la forma narratiu-descriptiva més 

clàssica i usual per al registre de la informació en les etnografies” (Massot, 

Dorio i Sabariego, 2009: 354-355). En aquestes notes es fa memòria i recullen 

descripcions de situacions observades, punts de vista i reflexions sobre les 

mateixes, notes teòriques que vinculen allò observat amb el marc teòric de la 

investigació o part de les conversacions de les persones participants a l’estudi. 

Com apunten Taylor i Bogdan (1987), per tal de realitzar l’observació 

participant ens hem de concentrar suficientment per recordar la major part 

d’allò vist, escoltat o sentit en l’entrada al camp (Taylor i Bogdan, 1987: 75). 
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Per aquest motiu resulta essencial registrar les notes tan prompte com siga 

possible, a poder ser “in situ”. En el nostre cas, s’han dut paral·lelament dos 

diaris de camp, un exclusiu per a les activitats realitzades amb l’alumnat de 2n 

d’ESO i que recull tant les activitats pràctiques de treball corporal com les 

realitzades en les sessions de tutoria sobre el tema de la identitat, i l’altre per a 

recollir informació de la resta de grups que han participat en la investigació 

(4rt d’ESO -i xiques de la Orla de 4rt-, alumnat del Musical i ballarins i 

ballarines de CSE). 

Respecte dels Registres Audiovisuals, constitueixen “registres tecnològics [...] que es 

realitzen a través de mitjans audiovisuals i, per tant, responen a gravacions en 

directe de conductes, esdeveniments, processos o situacions que tenen lloc en 

un determinat període de temps” (Massot, Dorio i Sabariego, 2009: 354). Ara 

bé, tot i que tenen la capacitat d’enregistrar fidedignament la realitat 

observada, és important no perdre de vista, com assenyala Del Rincón (1995, 

en Massot, Dorio i Sabariego, 2009), que depenen de la selecció i focalització 

que el propi investigador realitza. Per tant, sempre comporten una selecció del 

fet observat. En el nostre cas, s’han enregistrat sessions de treball corporal i 

participació en debats i tècnica de Photo-voice de 2n d’ESO, sessió de ball de 4rt 

d’ESO, assaigs i representacions del Musical i dels ballarins i ballarines de 

CSE. D’aquests últims també es varen enregistrar les proves realitzades per 

accedir al cos de ball. L’observació, en diferents moments del procés, de les 

activitats realitzades, ens ha permet analitzar l’evolució de la pràctica des de 

l’inici fins a les representacions finals.    

4.3.3.2. Diari de la Investigació 

Com assenyala Blández (1996: 76), “un diari és un informe redactat per una 

persona que recull històricament el desenvolupament de la investigació, des de 

la seua pròpia perspectiva”. En el nostre cas, el diari de la investigació ha estat 

elaborat per la pròpia investigadora i recull, per tant, les seues observacions, 
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preocupacions, dubtes, anotacions, sentiments i reflexions envers al procés de 

recerca seguit, així com les sessions de treball amb la directora de la 

investigació, acció que ens ha servit per anotar i poder aplicar els seus 

suggeriments, controlar cada moment del procés investigador i acarar la 

informació recollida amb la del diari de camp.  Per a Massot, Dorio i 

Sabariego (2009: 354), el diari d’investigació és un sistema de registre de la 

informació narratiu en el què “no partim de categories prefixades, sinó que es 

pretén comprendre allò que està succeint i per què succeeix”.  

4.3.3.3. Qüestionaris Oberts 

Els qüestionaris, com assenyalen Hernández, Fernández i Baptista  (2010: 

217), “consisteix en un conjunt de preguntes respecte d’una o més variables a 

mesurar”. Normalment diferenciem entre dos tipus de qüestionaris: oberts i 

tancats. Els qüestionaris oberts a diferència dels tancats, no delimiten 

d’endavant les possibilitats o alternatives de resposta. S’assemblen, en part, a 

una entrevista individual de tipus directiva en la què s’empren preguntes 

obertes que permeten donar respostes lliures. Les preguntes obertes, com 

apunten	  Hernández, Fernández i Baptista  (2010: 221), “proporcionen una 

informació més ampla i són particularment útils quan no tenim informació 

sobre les possibles respostes de les persones o quan aquesta és insuficient. 

També serveixen en situacions on es desitja aprofundir en una opinió o en els 

motius d’un comportament”. Des d’una orientació qualitativa de la producció 

d’informació, seguint a Massot, Dorio i Sabariego (2009: 353), els qüestionaris 

oberts entrarien dintre del que es coneixen com a sistemes de registre de la 

informació categorials. Com a eina de producció d’informació oberta, “tot i 

que puga partir d’unes categories prefixades, les unitats d’observació es 

generen a partir de la informació obtinguda i són susceptibles de modificació 

durant el procés observacional”. En el nostre cas, han estat utilitzats tres 

qüestionaris oberts amb l’alumnat de 2n d’ESO, un el primer dia de classe, per 
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recollir informació sobre la pràctica de la dansa i de la música fora del context 

de l’ensenyament obligatori, un altre per recollir informació sobre el treball 

corporal realitzat a les sessions pràctiques i l’altre per recollir informació sobre 

el tema de la identitat, a les sessions de tutoria. S’ha passat un qüestionari a 

l’alumnat de 4rt d’ESO sobre les seues sensacions front al plantejament de les 

sessions, amb la incorporació dels balls de saló. I s’ha recollit informació, a 

través d’un qüestionari obert, dels ballarins i ballarines sobre la seua 

experiència i trajectòria en el món de la dansa. També cal recalcar que amb 

l’alumnat de 4rt d’ESO i l’alumnat del Musical es va dur a terme un 

qüestionari obert de tipus oral per tal de recollir informació sobre la pràctica 

de la dansa fora de l’àmbit de l’ensenyament obligatori. 

4.3.3.4. Tècnica de l’espill 

La tècnica de l’espill (Deltoro, 2006; Aguirre, 2012), es una tècnica de 

producció i anàlisi de la informació que s’inscriu dintre de les tècniques del 

Diagnòstic Social Participatiu. Consisteix en retornar a les persones 

participants la informació produïda per elles en una fase anterior per tal que, 

en una mena de joc d’espill, se senten interpel·lats per la mateixa. En la DSP, 

aquesta activitat es realitza en una dinàmica grupal que, des d’una orientació 

comunicativa, permet realitzar una interpretació dialògica de les dades 

analitzades mitjançant la negociació i discussió horitzontal de les 

interpretacions de totes les persones participants. Aquesta dinàmica permet 

prendre a les persones participants major consciència sobre la realitat objecte 

d’estudi, matissar argumentativa i reflexivament les seues aportacions i produir 

nova informació.  En el nostre treball aquesta tècnica ha estat utilitzada per 

retornar a l’alumnat de 2n d’ESO la informació resultant del qüestionari sobre 

identitat i ha servit per, a partir de les seues respostes, poder encetar un debat 

sobre aquesta temàtica i aclarir la informació obtesa. 
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4.3.3.5. Relats de vida 

Els relats de vida són un tipus de document personal emprats principalment 

en la metodologia biogràfic-narrativa. El que es pretén amb el seu ús és 

l’aproximació a l’experiència vital de les persones en un esdeveniment o 

fenomen de la seua vida i al significat que li atorguen. Com assenyalen Massot, 

Dorio i Sabariego (2009: 346), “els relats de vida examinen una vida o un 

segment d’una vida tal i com la conta la persona en qüestió. [...] responen a 

una narració personal, o un relat d’eixa experiència personal, explicades tal i 

com les ha viscut aquesta persona”. Per a Bolivar, Domingo y Fernández 

(2001: 41), “tot relat de vida és, en el fons, una cerca de sentit i una justificació 

raonable que confirme o qüestione la trajectòria de vida seguida”. En aquest 

sentit, el relat de vida s’ha aplicat als ballarins i ballarines de CSE, pel que fa a 

l’experiència viscuda durant tot el procés en el que han participat com a cos de 

ball de la Trobada Com Sona l’ESO, des de la seua presentació a les proves de 

selecció, passant pels assaigs i les dues estades de treball intensiu en caps de 

setmana a Benicàssim, els tres dies de la trobada i la representació final. S’han 

recollit relats d’alumnat diferent que ha participat en la XV o XVI edició de 

CSE. 

4.3.3.6. Grup de discussió 

Els grup de discussió és una tècnica qualitativa de producció d’informació que 

consisteix en una reunió planificada entre un grup de persones vinculades 

d’alguna manera amb l’objecte d’estudi, que s’ajunten per tal de poder parlar i 

confrontar opinions al voltant d’un tema prèviament seleccionat i acordat. 

L’objectiu que es persegueix és aconseguir descobrir per part de la persona o 

persones que realitzen la investigació, cóm veuen la realitat les persones que 

participen en l’intercanvi grupal d’opinions sobre un tema. Com assenyala 

Gutiérrez (2008: 16), un grup de discussió està format “per un nombre limitat 

de participants, l’objectiu dels quals és parlar sobre un tema d’interès per a la 
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investigació baix la supervisió d’un investigador que fa les funcions de 

moderador en un espai i temps limitat”. Com a format, s’assembla a 

l’entrevista però com assenyala Massot, Dorio i Sabariego (2009: 343), és 

diferència d’aquesta “pel seu caràcter col·lectiu que contrasta amb la 

singularitat personal de l’entrevista en profunditat”. Per a aquests autors, 

aquesta tècnica també es coneix com grup focal per dues raons: perquè centra 

la discussió entre els participants en un nombre concret de tòpics o 

dimensions d’estudi, i perquè la selecció dels i les participants es realitza a 

partir d’alguna característica compartida per totes elles i que les vincula com a 

informants rellevants respecte del tema d’estudi. En el nostre treball, el grup 

de discussió s’ha dut a terme amb alumnat que ha participat en el Musical 

“Tot o fem de broma”, tercer musical original, creat pel professorat del 

departament de música de l’institut. Han participat quatre alumnes i el tema 

sobre el que s’ha discutit ha estat relacionat amb la seua participació en el 

projecte del Musical tenint en compte sobretot el treball corporal i cóm s’han 

sentit com a ballarins i ballarines.  

4.3.3.7. Photo Voice  

La photovoice (Checkowey i Gutiérrez, 2009; Wang i Burris, 1997; Wang, 1999) 

és una tècnica d’investigació acció participativa que usa la fotografia per a que 

les persones identifiquen, representen, mostren, qüestionen i comuniquen les 

seues impressions o valoracions sobre un fet que es vol estudiar. Mitjançant 

aquesta tècnica de producció d’informació es pretén promoure la reflexió 

crítica i el coneixement sobre assumptes importants a través del diàleg en grup 

sobre les diferents fotografies aportades per les persones participants en la 

dinàmica. L’ús d’aquesta tècnica facilita la incorporació de totes les veus del 

grup i, pel que ens ocupa, especialment la de l’alumnat. Segons Wang i Burris 

(1997), aquesta tècnica, entre altres coses permet que les persones puguen 

enregistrar i reflectir en imatges les necessitats i projeccions que realitzen 
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sobre una qüestió determinada i, després, mitjançant el debat que el grup 

realitza al voltant de les fotografies exposades, promou la reflexió crítica i un 

major coneixement de la realitat estudiada. En el nostre cas, la tècnica de Photo 

Voice s’ha utilitzat amb l’alumnat de 2n d’ESO, en la part de la investigació 

que tracta el tema de la identitat. Es va demanar que de forma voluntària, 

l’alumnat aportés una o varies fotos seleccionades en funció de ser 

representatives de la seua identitat, per a presentar-ho al grup-classe i que 

donés peu a respondre preguntes i dubtes de tots i totes les participants. 

Aquesta activitat es va realitzar després d’haver treballat el tema de la identitat 

a través del qüestionari, la tècnica de l’espill i el posterior debat. Nou alumnes 

(xiques) varen aportar fotos sobre la seua identitat. 

4.3.3.8. Anàlisi Documental 

Una font molt valuosa de producció de dades qualitatives són els documents. A 

través d’ells, podem apropar-nos a la comprensió del fenomen que estem estudiant: 

“Pràcticament la majoria de les persones, grups, organitzacions, comunitats i 

societats els produeixen i narren, o delineen les seues històries i estatus actuals” 

(Hernández, Fernández i Baptista, 2010: 433). Com aquests autors assenyalen, 

l’anàlisi documental li serveix a l’investigador o investigadora per a conèixer els 

antecedents, les experiències, situacions o vivències envers el fenomen que es vol 

estudiar. Tal com comenten Massot, Dorio i Sabariego (2009: 349), "a diferència de 

l'observació o l'entrevista, on l'investigador es converteix en l'instrument principal 

d'obtenció i registre de les dades, l'anàlisi documental és una activitat sistemàtica i 

planificada que consisteix a examinar documents ja escrits que abasten una àmplia 

gamma de modalitats. A través d'ells és possible captar informació valuosa". Aquesta 

tècnica es pot resumir en cinc etapes que, segons aquests autors són (Massot, Dorio 

i Sabariego, 2009: 351-352): 

1. El rastreig i inventari dels documents existents i disponibles.	  

2. La classificació dels documents identificats.	  
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3. La selecció dels documents més pertinents per als propòsits de la 

investigació.	  

4. Lectura en profunditat del contingut dels documents seleccionats, 

per extreure elements d'anàlisi i registrar-los en fitxes.	  

5. Lectura creuada i comparativa dels documents en qüestió, de 

manera que siga possible construir una síntesi comprensiva sobre la 

realitat social analitzada. 

En quant al tipus de documents, registres, materials i artefactes que podem analitzar 

des d’una orientació qualitativa, seguint a Hernández, Fernández i Baptista (2010), 

podem diferenciar bàsicament entre aquells de producció individual (documents 

escrits i materials audiovisuals personals, artefactes individuals i arxius personals) i 

els de producció grupal (documents grupals, materials audiovisuals grupals, 

artefactes i construccions grupals i comunitàries, documents i materials 

organitzacionals, registres en arxius públics, etc.).  

En el nostre treball, hem emprat l’anàlisi documental principalment en l’estudi 

dels currículums educatius, consultant els butlletins on es troben les lleis 

educatives des la LOGSE, per ser la primera llei on apareixen continguts 

relatius a la dansa, i LOE, LOCE i LOMCE que s’han aplicat amb posteritat i 

fins el moment actual. També s’han consultat documents sobre els 

posicionaments de diferents autors envers les arts, en general, i la dansa en 

particular. Altres documents consultats fan referència a sistemes educatius 

d’altres països (Canada, Argentina, Xile, Mèxic...) on les arts tenen major 

presència i es contemplen totes les seues especialitats. 
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4.3.4. Tractament i Anàlisi de la Informació 

En la investigació qualitativa, la producció d’informació i la seua anàlisi són 

dos processos que no sempre es donen de manera lineal i consecutiva com sol 

passar en la investigació quantitativa. Com assenyalen Hernández, Fernández i 

Baptista (2010: 439), en la recerca qualitativa, la majoria de les vegades trobem 

que aquests dos processos es donen pràcticament en paral·lel i de manera no 

estandaritzada. En aquest sentit, per a Gil (1994), l’anàlisi qualitatiu és més un 

art que una tècnica, en la qual, l’investigador ha d’aportar “quelcom més” i 

que pot anar des de la intuïció, la creativitat, la imaginació, fins al talent 

artístic, entre altres. Cada projecte requereix d’un esquema propi d’anàlisi que 

s’adeqüe a les seues característiques però, no obstant això, existeixen una sèrie 

de trets i principis que defineixen la natura de l’anàlisi qualitatiu i que cal tenir 

en compte. 

L’anàlisi de les dades qualitatives, seguint a Gil (1994: 33), es pot definir com 

“el conjunt de manipulacions, transformacions, operacions, reflexions i 

comprovacions realitzades a partir de les dades amb la finalitat d’extraure 

significat rellevant en relació a un problema d’investigació”. La finalitat del 

procés d’anàlisi és simplificar i extraure el significat a les dades. Per a 

Hernández, Fernández i Baptista (2010), l’acció essencial consisteix en què 

rebem dades no estructurades a les quals hem de donar estructura, ordenar, 

per poder treballar amb elles. A l’hora de realitzar el tractament i l’anàlisi de 

les dades qualitatives produïdes, Miles i Huberman (1994) proposen una sèrie 

de tasques comunes: a) reducció de les dades, b) disposició i transformació de 

les dades i c) obtenció i verificació de les conclusions.  

Mitjançant la realització d’aquestes tasques el que s’ha de procurar és assegurar 

el compliment d’uns mínims criteris de qualitat de la investigació qualitativa 

que ens informen del rigor amb el qual ha estat dissenyada i portada a terme la 

investigació. El valor de veritat o veracitat es situa com el criteri per 
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excel·lència per tal d’avaluar la qualitat de les investigacions qualitatives. Per a 

Guba (1985), el criteri de veracitat es compon de quatre dimensions: 

credibilitat, transferibilitat, dependència i confirmabilitat. Segons la proposta 

d’aquest autor, la credibilitat es correspondria amb allò que en investigació 

quantitativa s’anomena validesa interna positivista. En funció d’aquest criteri, 

una investigació és creïble quan les seues descripcions i interpretacions de la 

realitat estudiada són reconegudes com a correctes per les persones 

participants en l’experiència. En la nostra experiència, per assegurar aquest 

criteri hem compartit les interpretacions i els resultats del treball amb 

l’alumnat participant en l’experiència en diferents moments del seu 

desenvolupament mitjançant la seua lectura compartida. 

Per un altre costat, la transferència es correspondria amb el que en 

investigació positivista anomenem validesa externa i té a veure amb les seues 

possibilitats d’aplicabilitat a altres subjectes o situacions similars però sense 

pretendre una generalització dels resultats. Respecte a la tercera dimensió, la 

dependència, trobem el seu correlat amb el que en investigació positivista 

coneixem com fiabilitat. Per últim, la conformabilitat es correspon a 

l’objectivitat de la investigació quantitativa, és a dir, a la seua neutralitat.  

En la nostra investigació hem estat pendents d’assegurar la qualitat i el rigor 

que, com investigació qualitativa, ha de tenir. Per dur-ho a terme, ens hem 

centrat en assegurar la seua validesa. Com assenyala Sandín (2000: 225), 

"Quan parlem de la qualitat d'un estudi solem referir-nos al seu rigor científic, 

fiabilitat, veracitat, fiabilitat, plausibilitat, adequació metodològica, credibilitat, 

congruència, etc. Però, potser, el terme més utilitzat siga el de «validesa». Una 

investigació no vàlida, no és veritable. Una investigació no vàlida, no és una 

bona investigació, no té credibilitat ". 

Seguint a Cisterna (2005), en la nostra investigació, hem sintetitzat els 

processos de validació del coneixement en la categorització i la triangulació de 
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les dades. Degut a la rellevància que tenen per fonamentar el rigor científic del 

treball realitzat, tot seguit ens detindrem a explicar i descriure cadascun d’ells:  

4.3.4.1. Anàlisi de Contingut i Categorització de la Informació 

Tal i com recull Bell (2005: 122-125), l'anàlisi de contingut no és més que la 

tècnica de recerca que ens ajuda a realitzar inferències de les dades en el seu 

context d’interpretació. En aquest sentit, com assenyalen Massot, Dorio i 

Sabariego (2009: 357), “[...] l’analista es veu obligat a sotmetre el text a 

múltiples manipulacions a través d’un procés cíclic de selecció, categorització, 

comparació, validació i interpretació de la realitat registrada en totes les fases 

de la investigació [...]”. Degut a la gran quantitat d’informació que 

normalment es produeix en les investigacions de caràcter qualitatiu, la primera 

tasca a realitzar per analitzar el seu contingut és la reducció de la informació. 

Aquest procés consisteix en l’organització de totes les dades recollides per tal 

de fer-les abordables i manejables per l’investigador/a amb la finalitat de 

trobar-li sentit a la informació analitzada i que, necessàriament passa, pels 

processos de selecció i categorització anomenats abans. A partir de les dades 

en brut produïdes al llar de la recerca, extraiem unitats de significat d’acord 

amb determinats criteris temàtics que, al comparar-les, agrupem en unitats 

més amples anomenades categories de contingut. La finalitat de l’anàlisi de 

contingut en aquest moment consisteix en cercar temes comuns que agrupen i 

donen consistència a la informació analitzada bé per saturar una idea, bé per la 

seua capacitat i poder explicatiu envers el tema que ens ocupa. Aquestes 

categories poden estar prèviament establertes a partir de la teoria seguint una 

lògica deductiva, o bé emergeixen de l’anàlisi de les dades seguint una lògica 

inductiva.  

Per tal de validar la categorització realitzada hem seguit el criteri de credibilitat 

de la investigació qualitativa (Guba, 1985), mitjançant l’ús de l'observació 

persistent, comprovant amb els participants la veracitat i el sentit de la 
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informació produïda i encetant processos de triangulació de les dades (Dorio, 

Sabariego i Massot, 2009; Rodríguez, Lorenzo i Herrera, 2005). D’aquesta 

manera estem en condicions de sostenir la rellevància de les dades incloses en 

una categoria en funció del seu poder explicatiu (assertivitat) o de la seua 

saturació i la pertinència de les dades incloses en les categories (Cisterna, 2005: 

68). 

Paral·lelament a la delimitació de les categories, passem a realitzar la seua 

codificació que, segons Massot, Dorio i Sabariego (2009: 358) consisteix en 

“una operació concreta per la qual s’assigna a cada unitat de contingut el codi 

propi de la categoria on s’inclou”. Al realitzar la codificació, seguint 

Hernández, Fernández i Baptista (2010), podem diferenciar dos nivells de 

codificació. Així, el primer nivell ens permet crear categories mitjançant la 

comparació de les unitats temàtiques, mentre que el segon nivell permet 

comparar categories donant lloc a la interpretació de les dades, el 

desenvolupament de patrons i la generació d’hipòtesis, explicacions i teories. 

Una vegada categoritzades i codificades les dades hem de ordenar-les i 

estructurar-les de manera que ens permeten abastar una visió de conjunt de la 

realitat estudiada que done resposta a les preguntes de la investigació, per a 

posteriorment extraure les conclusions pertinents. Els procediments emprats 

per realitzar aquesta organització de les dades solen ser bastant variats, sent els 

més utilitzats les gràfiques, els matrius i les xarxes conceptuals (Miles i 

Huberman, 1994; Strauss i Corbin 1990). 

En el nostre treball d’investigació hem realitzat tot aquest procés. En el procés 

de reducció de la informació, hem partit de categories ja establertes (lògica 

deductiva) i altres han emergit de l’anàlisi de les dades (seguint una lògica 

inductiva). Així, pel que fa a les categories que responen a la primera pregunta 

de la investigació, sobre el lloc que ocupa la dansa en l’imaginari social del 

meu alumnat, Presència, Sensacions, Actituds i Aportacions són categories que ja 
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apareixien en les preguntes dels qüestionaris passats a l’alumnat. Dintre de la 

categoria Presència, les categories Experiència en dansa, Estils de ball, Data d’inici i 

dedicació setmanal, també eren categories prèvies, mentre que Antecedents familiars 

i Dansa reglada/no reglada són categories que varen emergir en els textos que 

recullen les respostes dels i les informants.  De la resta de categories prèvies 

(Sensacions, Actituds i Aportacions) van emergir altres categories com Tindre 

vergonya/Pèrdua de vergonya, Tindre por, Fer el ridícul, Grat/No Grat, Gaudiment...etc. 

En l’apartat de Resultats apareixen totes les categories (prèvies i emergents) 

amb les quals s’ha dut a terme la investigació. No les posem ací totes per tal 

de no estendre’ns i perquè apareixerien descontextualitzades. A l’apartat de 

Resultats es dona compte de totes elles. 

Una vegada definides les categories de treball, hem fet una codificació mixta 

que mostra el tipus d’eina utilitzada per extraure la informació, el contingut de 

la informació que es vol treure i el grup o estament del qual s’ha extret. Així es 

mostra en la següent taula:  

Eina/Tema/Estament CODIFICACIONS 

Qüestionari Presència de la Dansa en 2n ESO QPD2E 

Qüestionari Oral Presència de la Dansa en 4rt ESO QOPD4E 

Qüestionari Oral Presència de la Dansa en el Musical QOPDM 

Qüestionari Activitats Corporals 2n ESO QAC2E 

Qüestionari Ball 4rt ESO QB4E 

Qüestionari Ballarins/es Com Sona l’ ESO QBCSE 

Qüestionari Identitat 2n ESO QI2E 

Relat Ballarins/es Com Sona l’ESO RBCSE 

Debat Identitat 2n ESO DI2E 

Grup Discussió Ball Musical GDBM 

Tècnica Photo-voice Identitat Personal 2n ESO FIP2E 

Observació Participant: Diari Docent DD 

Observació Participant: Gravació Audio-Visual GAV 

Taula 4.1. Codis que recullen eines, temes i estaments 
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Per tal de poder fer un seguiment de les respostes dels i les informants a nivell 

individual, hem fet també una codificació que ens permet reconèixer-los 

dintre de cadascun dels estaments. Ho mostrem en la següent taula: 

Alumne 12 de 2n d’ESO/Alumna 7 de 2n d’ESO Ae122E  / Aa72E 

Alumne 8 de 4rt d’ESO/Alumna 25 de 4rt d’ESO Ae84E  /  Aa254E 

Les inicials* dels noms dels quatre alumnes del Musical 

(quan els comentaris sols són d’aquest grup) 

S  /  M  /  I  /  V 

Les inicials dels noms dels quatre alumnes del Musical i 

la referència al grup que pertanyen (Musical) quan els 

comentaris dels diferents estaments apareixen barrejats 

SMUS/MMUS/IMUS/VMUS 

Ballarí 6 de Com Sona l’ESO/Ballarina 1 de CSE Bi6CSE  /  Ba1CSE 

Taula 4.2. Codis alumnat 

*En l’alumnat del Musical, les lletres són les inicials dels seus noms perquè, en 

ser pocs, he preferit conservar allò que em resultava més proper a les seues 

identitats. Es tracta d’alumnat amb el qual m’uneix un llaç afectiu gran perquè 

hem conviscut durant més anys i el projecte del Musical ens ha fet sentir-nos 

com una gran família. No pretenc que això reste importància a l’altre alumnat 

però en tractar-se de grups més grans, aquest sistema no resultava apropiat 

perquè es repetien inicials de noms i canviar els noms em dificultava el seu 

reconeixement a l’hora d’analitzar els textos. A més, em sentia incapaç de no 

posar cara a les seues paraules. Així que vaig aprendre el nombre de cada 

persona associat al seu nom. 

4.3.4.2. Triangulació de les Dades 

Com assenyalen Okuda i Gómez-Restrepo (2005), la triangulació és una de les 

ferramentes emprades en els estudis qualitatius per a augmentar la validesa i la 

qualitat de la mateixa. En aquest sentit és interessant remarcar que, com 

apunta (Silvio, 2009: 8), “La bibliografia més recent mostra que, a través de les 

tècniques de triangulació, és possible la coexistència i un millor control de les 
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diverses metodologies definides i implementades en treballs de camp”. És un 

procediment que es realitza una vegada que ha conclòs el treball de producció 

de la informació. La triangulació es refereix a la combinació de mètodes i 

ferramentes de producció de la informació -tant de tipus quantitatiu com 

qualitatiu-, fonts de dades, grups d’estudi, d’investigadors, entorns o 

perspectives teòriques diferents. (Okuda i Gómez-Restrepo, 2005, Flick, 

2012). En funció d’aquests trets i segons on es fique l’accent del procés de 

triangulació, seguint Denzin (1989) podem establir diferents maneres 

d’emprar els procediments de triangulació que ens permeten optar per aquella 

alternativa més ajustada a les característiques del tipus d’estudi que volem 

realitzar. Així, distingim quatre tipus de triangulació: de dades, d’investigadors, 

de perspectives teòriques i metodològica. Com assenyala Silvio (2009: 8), 

“d'aquesta manera, diverses tècniques de mesura i fonts heterogènies de 

dades, tant pel seu origen com pels procediments utilitzats, poden contribuir a 

la preparació d'un constructe teòric més ajustat al tema en estudi. Així, les 

debilitats d'un recurs o procediment metodològic poden trobar superació en 

altres, i algunes limitacions o prejudicis fer-se evidents amb 

l'operacionalització múltiple de les variables del tema en estudi”. 

En la nostra investigació hem optat per realitzar una triangulació de dades. 

Com afirmen Okuda i Gómez-Restrepo (2005: 121), “Per realitzar la 

triangulació de dades cal que els mètodes utilitzats durant l'observació o 

interpretació del fenomen siguen de tall qualitatiu perquè aquests siguen 

equiparables. Aquesta triangulació consisteix en la verificació i comparació de 

la informació obtinguda en diferents moments mitjançant els diferents 

mètodes”. En el nostre estudi, el procés de la triangulació de dades ha partit 

de la selecció d'informació de les unitats d'anàlisi en funció de la seva 

pertinença i rellevància amb el tema objecte d'estudi. Després, per continuar 

amb la triangulació de dades, hem combinat les dades produïdes en els 

diferents estaments que conformaven el context de la investigació (alumnat de 
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2n d’ESO, alumnat de 4rt d’ESO, alumnat del Musical i ballarins i ballarines 

de CSE). També mitjançant l’ús de diferents tècniques i estratègies de tall 

qualitatiu: observació participant –diaris de camp i de la investigació i registres 

audiovisuals-, qüestionaris oberts, photo-voice, debats, relats de vida i grups de 

discussió. Finalment, per completar el procés de triangulació he emprat les 

dades produïdes en el meu diari de la investigació. 

Procedimentalment, per dur a terme la triangulació de dades hem seguit les 

fases establertes per Cisterna (2005): 

1. Seleccionar la informació obtinguda en el treball de camp (informació pertinent i 

rellevant). Per seleccionar la informació utilitzem el criteri de pertinença 

(allò que efectivament es relaciona amb la temàtica de la recerca). 

Posteriorment, de la informació seleccionada cal buscar les respostes 

pertinents que són aquelles que compleixen el criteri de rellevància (ja 

sigui per la seva recurrència o per la seva assertivitat en relació amb el 

tema que s'estudia). 

2. Triangular la informació per cada estament (sector de població informants: 

professorat, alumnat, etc., i dins de cada un d'ells poden subdividir 

altres estaments per ex. en estament docent: professors d'aula, equip 

directiu, dividits per àrees, etc.). El procediment que he seguit és el que 

es coneix com "procediment inferencial" que consisteix en anar 

establint conclusions ascendents, agrupant les respostes rellevants per 

tendències. Aquestes han estat classificades en termes de coincidències 

o divergències en cada un dels instruments aplicats.  

Aquest procés l’hem desenvolupat seguint els següents passos: 

a) A partir de les respostes donades pels subjectes, hem creuat els 

resultats obtinguts per cada subcategoria, donant lloc a les conclusions 

de primer nivell. 
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b) Després hem creuat les conclusions de primer nivell, agrupant-les en 

funció de la seua pertinença a una categoria, generant les conclusions de 

segon nivell (conclusions categorials). 

c) Les conclusions de tercer nivell les hem extret mitjançant 

l'encreuament de les conclusions categorials, donant així resposta a les 

preguntes de la investigació. 

3. Triangular la informació entre tots els estaments investigats. La triangulació 

interestamental és la que permet establir relacions de comparació entre 

els subjectes indagats en tant actors situats, en funció dels diversos 

tòpics interrogats, de manera que s'enriqueix l'escenari intersubjectiu 

des del qual l'investigador qualitatiu construeix els significats. 

Per desenvolupar aquest apartat, hem realitzat dues accions: una de 

caràcter general, establint relacions de comparació significativa des de 

les conclusions de tercer nivell, és a dir, triangulant l'opinió dels 

estaments amb els interrogants centrals de la investigació. L’altra de 

caràcter específic, que ens ha permet filar més fi, i que consisteix a 

establir aquestes relacions de comparació significativa des de les 

conclusions de segon nivell, és a dir, entre categories.  

4. Triangular la informació entre les diverses fonts d’informació. El primer pas és 

triangular la informació obtinguda des dels diversos instruments 

aplicats en el treball de camp, per estaments, ja siga utilitzant 

conclusions de segon o tercer nivell. En aquest apartat hem comprovat 

la coherència de les dades recollides dels diferents estaments i amb les 

eines de producció d’informació. En realitzar aquesta integració de tota 

la informació triangulada, estem en condicions d’apropar-nos des d’un 

corpus coherent als resultats de la investigació. 
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5. Triangular la informació amb el marc teòric. Aquesta ha estat la darrera acció 

de triangulació realitzada que hem situat en l’apartat de discussió. En 

ella contrastem els resultats obtinguts amb la literatura especialitzada. 

D’aquesta manera aconseguim que el marc teòric no es quede només 

com un emmarcament bibliogràfic, sinó que siga una altra font 

essencial per al procés de construcció de coneixement. Com assenyala 

Cisterna (2005), la realització d'aquesta última triangulació és la que 

confereix a la investigació el seu caràcter de cos integrat i el seu sentit 

com a totalitat significativa. 

 

4.3.5. Ètica de la investigació	  	  

Qualsevol projecte d’investigació, i com no a l’àmbit de les ciències humanes, 

ha de tenir presents les qüestions ètiques que necessàriament l’afecten i, per 

tant, la condicionen. Treballem amb persones o amb el medi que ens rodeja, 

amb institucions o dispositius tecnològics, amb grans mostres o amb persones 

particulars i concretes, la informació que fem servir sempre és sensible i les 

conseqüències dels nostres projectes retornen sobre les persones participants, 

el territori o el món que habitem. Reflexionar i posicionar-se èticament sobre 

la investigació a realitzar és, per tant, un imperatiu de la tasca investigadora. 

Una obligació que comporta la realització de certes accions que asseguren un 

comportament, un tractament de les dades, de les persones, éssers vius o del 

medi, que siga profundament respectuós amb les condicions d’una vida digna 

i sostenible, acord amb els principis de convivència democràtica que regeixen 

la nostra vida en comú. Un o una investigadora, ha de preveure en el seu 

projecte i donar resposta a certes qüestions ètiques que la posicionen: ha de 

decidir quina ha de ser la forma correcta d’actuar davant qualsevol acció i ha 

de poder explicar a l’audiència de la seua investigació per què ho va fer d’una 

forma i no d’una altra. La preocupació per orientar als investigadors front als 
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dilemes ètics ha portat a institucions i associacions acadèmiques a concretar 

una sèrie de principis o codis (American Anthropological association, 2009; 

American Educational Research Association, 2011; Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2011; Escola de Doctorat Universitat Jaume I, 

2015), que posen l’accent en qüestions com l’accés al camp, el consentiment 

dels participants, la protecció de la seua intimitat i la confidencialitat de les 

dades, la honestedat de l’investigador, la transparència i la rendició de 

comptes, la seguretat i la protecció de les dades i el compromís amb la 

societat. 

En el nostre cas, per tal de realitzar l’accés al camp, primerament em vaig 

posar en contacte amb els i les responsables de les institucions amb les quals 

vaig dur a terme la recerca. Es tracta de dos organitzacions educatives de les 

que forme part, com a professora de música en l’IES Violant de Casalduch, i 

com a membre de l’equip que coordina el projecte educatiu Com Sona l’ESO. 

Aquesta circumstància m’ha facilitat l’accés al camp i m’ha permet compartir i 

acordar els trets fonamentals del projecte a desenvolupar, en el sentit de la 

bondat que suposa per a la pròpia entitat i els seus propòsits educatius. A més, 

l’estudi reverteix sobre les pròpies institucions i les seues pràctiques 

educatives.  

Respecte a preservar la intimitat de les persones participants i comptar amb la 

seua voluntat explícita, he formalitzat un contracte a través d’un document de 

consentiment informat. En aquest, he facilitat la informació bàsica de la 

investigació (temàtica, objectius, requeriments de la participació, compromís 

de la investigadora, etc.). Això ha permet protegir la intimitat i anonimat de les 

persones participants i la confidencialitat de les dades. Pel fet de ser menors 

d’edat, a més de amb el propi alumnat, el document de consentiment informat 

i tota la informació comentada s’ha compartit amb els seus pares o tutors 

legals, que són els que legalment han d’autoritzar-ho.  
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Pel que fa a la transparència i la rendició de comptes, al llarg del 

desenvolupament de la investigació, s’han buscat moments en els quals 

compartir els resultats provisionals de la pròpia recerca amb l’alumnat 

participant i les institucions implicades. A mesura que s’anaven produint les 

dades, s’han anat contrastant amb els propis informants per tal que pogueren 

assegurar la veracitat de les seues afirmacions i matissar-les en el sentit que 

cregueren necessari. Així mateix, com investigadora, he agafat el compromís 

amb les institucions i persones participants de retornar-los els resultats de la 

investigació. I, finalment, en relació al compromís en la societat, soc conscient 

que una investigació no es pot donar per tancada en tant en quant no es 

retorne als col·lectius socials, professionals i acadèmics que puguen tindre 

interès en la mateixa. És per això que, una vegada realitzada la lectura de 

l’informe de la tesi doctoral, procediré a donar-li difusió en els medis 

professionals, institucionals i acadèmics, i en les revistes especialitzades.	  
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Els resultats de la investigació responen a les tres preguntes que han 

impulsat aquesta experiència educativa. Agafant com a centre d’interès la 

dansa en l’Ensenyament Obligatori, hem volgut indagar sobre quines són les 

percepcions i vivències que l’alumnat de l’IES Violant de Casalduch de 

Benicàssim té sobre la mateixa, sobre la seua importància, com a llenguatge 

expressiu i comunicatiu, en les propostes d’aprenentatge i sobre la seua 

possible contribució a la formació de la identitat. 

El següent mapa conceptual mostra les categories explicatives que donen 

resposta a cadascuna de les preguntes de la investigació. 

 

Mapa Conceptual 5.1. Categories explicatives de les preguntes de la investigació. 

 

5.1. Quin lloc ocupa la dansa en l’imaginari social del meu 

alumnat? 

Pel que fa a la primera pregunta de la investigació, que tracta sobre el lloc que 

ocupa la dansa en l’imaginari social del meu alumnat, les categories que 

extructuren els resultats s’agrupen en torn a quatre eixos explicatius (Mapa 

Conceptual 5.2): la presència de la dansa en la seua vida, les sensacions que la dansa o el 
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treball corporal els provoca, l’actitud que tenen envers la dansa o el treball corporal i les 

valoracions que fan sobre allò que la dansa o el treball corporal els aporta. La presentació 

i anàlisi dels resultats es realitzen seguint una pauta en la què en primer lloc 

exposem i analitzem els resultats de la investigació en funció de cadascun dels 

eixos de resposta i les categories a ells associades, i posteriorment presentem 

les dades que mostren les relacions que es donen entre els eixos. En el primer 

anàlisi es combinen exemples de cada estament i exemples que aglutinen les 

relacions interestamentals. Els quatre eixos corresponen a categories prèvies 

que s’extrauen del corpus teòric que emmarca la investigació. Dintre de 

cadascun d’aquests eixos hi han subcategories prèvies i subcategories 

emergents. Totes elles, tal i com hem comentat en la metodologia de la 

investigació (apartat 4.3.4.1.), han estat validades seguint el criteri de 

credibilitat de la investigació qualitativa (Guba, 1985), a partir de l'observació 

persistent i la triangulació de les dades per estaments i eines de producció de la 

informació. 

En el segon anàlisi, completem una aproximació més holística o sistèmica als 

resultats de la investigació, que ens permet aportar una resposta de major 

complexitat a la pregunta d’investigació ja que dona compte tant de les parts, 

els eixos explicatius, com de les relacions que es donen entre ells.  

En el següent mapa conceptual es reflecteixen els quatre eixos amb les 

categories vinculades a cadascun d’ells. 

 

 

Mapa Conceptual 5.2. Categories explicatives de l’Imaginari Social que ocupa la Dansa. 
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5.1.1. La presència de la dansa en la seua vida 

El lloc que ocupa la dansa en l’imaginari social del meu alumnat depèn en 

primer lloc de la presència que aquesta té en la seua vida. Des d’aquest punt 

de vista, emergeixen diferents categories que expliquen com aquesta es fa 

visible: Experiència en Dansa, Estils de ball, Data d’inici, Dedicació setmanal, 

Antecedents familiars i Dansa reglada o no reglada. Al realitzar l’anàlisi de contingut 

de la informació produïda en relació a aquesta primer eix, es diferencien dos 

gran grups en funció del tipus de resposta que ens han donat: l’alumnat que 

no practica dansa i l’alumnat que té una pràctica assídua de la dansa. Les dues 

primeres categories (Experiència en Dansa i Estils de Ball) s’han extret de la 

informació produïda des de tots els estaments d’alumnat que ha participat en 

la investigació, mentre que la resta de categories es refereixen als ballarins i 

ballarines de Com Sona l’ESO (CSE) per ser el grup d’alumnat que practica la 

dansa amb assiduïtat.  

La informació produïda en 2n i 4rt d’ESO i en l’alumnat del Musical referides 

a aquest eix explicatiu s’ha extret dels qüestionaris que es realitzen, el primer 

dia de classe o d’assaig, amb l’objectiu de conèixer dades rellevants que 

orienten al professorat en la planificació de les seues classes. Partim així de la 

convicció que estem front a persones que no representen un full en blanc, que 

posseeixen experiències prèvies i que cal conèixer-les per aprofitar-les i poder 

aprendre conjuntament. La informació emprada en els estaments dels ballarins 

i ballarines de CSE, s’ha extret de les respostes al qüestionari sobre la seua 

dedicació a la dansa. Això ens ha permès realitzar una triangulació entre 

estaments, però a més, per tal de realitzar també una triangulació de dades a 

partir de les tècniques emprades, hem utilitzat els diaris de camp i el diari de la 

investigació. En la següent taula es pot veure la triangulació de dades 

realitzada per estaments i eines de producció d’informació, relatives a  l’eix La 

presència de la dansa en la seua vida (Taula 5.1) 
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ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals     
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X X X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida     
GD(codi estament) Grup de discussió     
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

 Personal) 
    

     Taula 5.1. Triangulació relativa a l’eix “La presència de la dansa en la seua vida”. 

Experiència en Dansa i Estils de Ball 

Les xiques de 2n d’ESO que practiquen ball com activitat extraescolar, fan o 

han fet diferents estils (QPD2E). Hi ha qui ha anat a fer gimnàstica rítmica, de 

menuda, a un gimnàs. La majoria ballen de quant en quant en la seua casa, 

apartant mobles del saló o de l’habitació. Sols una alumna concreta l’estil de 

ball que practica, que és Dansa del ventre (Aa23-2E). La resta copien 

coreografies de Youtube, de les que acompanyen a les cançons de moda entre 

les adolescents. Els xics no practiquen Ball; fan diferents tipus d’esport. 

Dels seixanta-un alumnes de 4rt d’ESO que han cursat l’assignatura de Música 

durant el curs 2013-14, quatre xiques i un xic practiquen ball en alguna 

acadèmia privada, dels quals dues xiques fan Balls de Saló, una xica fa Funky, 

l’altra Zumba i el xic fa Funky en una acadèmia i copia l’estil de ball de M. 

Jackson pel seu compte en casa; és un enamorat d’aquest cantant. Pel que fa a 

la resta, hi ha catorze xiques que des del començament de curs van estar 

obsessionades amb la seua participació ballant en l’Orla que s’organitza a final 

de curs per entregar els diplomes de graduat en ESO i que, en el nostre 

institut, s’ha establert des de fa anys com a acte institucional que té lloc al 

teatre municipal i on, és costum que l’alumnat de 4rt prepare algun tipus 

d’espectacle. 
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Pel que fa als setze alumnes que han participat en el Musical “Tot ho fem de 

broma”, sols hi ha quatre que fan algun tipus de dansa en acadèmia privada 

(QOPDM). Un és el mateix alumne de 4rt nomenat abans, les altres tres són 

alumnes que es varen presentar al musical per la seua afició a la dansa, més 

que pel cant o la dramatització. En el musical han interpretat un paper més 

específic com a actrius-ballarines. Els estils que practiquen són: Dansa 

Contemporània, Dansa Clàssica i Dansa del Ventre. 

Els ballarins i les ballarines de CSE mostren que la data d’inici en alguna 

activitat corporal relacionada amb la dansa oscil·la entre els 3 i els 6 anys; i 

concretament en Dansa, entre els 4 i els 13 anys. La dedicació setmanal que solen 

tindre per a la dansa ocupa entre 4 hores i mitja i 18 hores. Així es mostra en 

les següents unitats d’anàlisi (QBCSE) 

-‐ “La meva experiència prèvia és la gimnàstica, l’he practicada des de que tenia 4 o 5 anys” (Ba2-
CSE) 

-‐ “Vaig començar fent ball de saló als 8 anys durant un any en que hi dedicava unes 3 hores a la 
setmana. Després amb 10 anys em vaig apuntar a classes de Hip-Hop  i d’acrobàcies”. (Ba10-
CSE) 

-‐ “He arribat a entrenar 6 dies a la setmana unes 3 o 4 hores cada dia, però de normal només 
entrene 3 o 4 dies a la setmana” (Ba9-CSE). 

Quatre participen en competicions nacionals de Gimnàstica Rítmica i dos de 

Balls de Saló. Majoritàriament, practiquen diferents estils de dansa en acadèmies 

o com a base de la gimnàstica rítmica. Els estils que practiquen són: Dansa 

Contemporània, Dansa Clàssica, Dansa Espanyola, Balls de Saló, Hip Hop i 

Dansa Afro-Jazz, pel que fa a la Dansa; i Gimnàstica Rítmica, Acrobàcies i 

Twirling pel que fa a Activitats Corporals properes a la dansa o que impliquen 

la base de la dansa per a la seua execució (QBCSE) 

-‐ “la qual cosa em va portar a competir en campionats nacionals... a més de les competicions els 
diumenges (dos o tres diumenges cada mes)” (Ba4-CSE) 

-‐ “soc ballarí internacional, l’any passat, la meva parella de ball i jo vam ser escollits per 
representar a Espanya als mundials” (Bi6-CSE) 

-‐ “Porte competint des de que tinc 10 anys i he aconseguit participar en el nacional de gimnastica 
amb conjunt” (Ba9-CSE) 
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I també hi ha qui ha aprés la dansa de forma autodidacta. Es veu cóm aprenen 

fora del sistema formal i cóm internet està present a les seues vides i després 

també a les seues identitats (QBCSE) 

-‐ “Com al meu poble no hi havia res de dansa, intentava apendren per el meu conte a casa, miran 
videos per internet, per exemple” (Ba5-CSE) 

Cinc alumnes tenen antecedents de ballarins en la seua família. Una de les alumnes 

que ha respost al qüestionari cursa estudis reglats de Dansa Espanyola al 

Conservatori de Dansa de València18. Així es mostra en les següents unitats 

d’anàlisi 

- “Al conservatori vaig fer els 4 cursos de elemental, deprés vaig fer les proves d’accés de professional i vaig 
elegir la dansa espanyola” (QB-Ba3-CSE)     

El següent quadre (Taula 5.2) recull els resultats d’aquest eix explicatiu a partir 

de les categories que els estructuren:  

PRESÈNCIA 
 Experiència en 

Dansa 
Estils de ball Data 

Inici 
Dedicació 
setmanal 

Antecedents 
familiars 

Dansa 
Reglada/ 

No Reglada 
2n 

ESO 
Poca  

 
(Sols  xiques) 

 

Gimn. Rítmica 
Dansa Ventre 
Balls de Moda 

    

4rt 
ESO 

Poca  
 

(8,1% i sols un 
xic) 

 

Balls Saló 
Funky 
Zumba 
Estil M. 
Jackson 

    

Musical Poca 
 

(25% i sols un 
xic) 

Contemporani 
Clàssic 

D. Ventre 
Funky 

 

    

CSE Forma part 
de les seues 

vides 

Activ. Corp.: 
Gimn. Rítmica 

Acrobàcies 
Twirling 

 
Dansa:  
Clàssica 

Contemporània 
Espanyola 
Balls Saló 
Hip Hop 
Afro-jazz 

Act.Corp. 
3-6 anys 

 
 
 

Dansa 
4-13 anys 

4’5-18 h. 
 

El 18,5% en 
tenen 

(3 la mare,  
1 pare i mare,  
1 mare i tios) 

Reglada: 14,8%  
No reglada: 

85,2% 

Taula 5.2. Presència de la dansa. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Se, perquè he estat convivint amb elles durant dos caps de setmana intensius i durant els dies de la trobada, 
que entre les participants que no han respost al qüestionari hi ha tres ballarines més que estudien la dansa de 
forma reglada. He cregut convenient afegir aquesta informació obtesa de la pròpia realitat. 
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5.1.2.  Les sensacions que la dansa o el treball corporal els provoca 

Aquest eix explicatiu recull les categories Tindre vergonya/Pèrdua de la vergonya, 

Ridícul, Grat, Gaudir i Sentir-se a gust. En la següent taula es pot veure la 

triangulació de dades realitzada per estaments i eines de producció 

d’informació, relatives a l’eix Les sensacions que la dansa o el treball corporal els 

provoca (Taula 5.3): 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

     Taula 5.3. Triangulació relativa a l’eix “Les sensacions que la dansa o el treball corporal els provoca”. 

Tindre vergonya/Pèrdua de la vergonya 

Els resultats mostren que la categoria explicativa Tindre vergonya és una de les 

que més emergeix en l’alumnat de 2n d’ESO, apareix un poc en l’alumnat de 

4rt d’ESO, no apareix en l’alumnat del Musical, i entre els ballarins/nes de 

CSE sols ho esmenta una alumna que reconeix que forma part del seu caràcter 

i que això li complica les relacions però no manifesta vergonya per ballar. Una 

altra alumna, per contra, parla de cóm la pràctica de la dansa ajuda a perdre la 

vergonya. 

El 86% de l’alumnat de 2n d’ESO manifesten haver passat vergonya, en algun 

moment, durant les activitats corporals treballades a classe. A les sessions he 

observat que, en general, això ho mostren amb poc atreviment per expressar-

se obertament i amb algunes risses que semblen més de tipus nerviós per por 

a fer el ridícul (DD). També ho han manifestat amb la tendència a apilotonar-
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se, a no mirar-se al ulls i a fer moviments molt tancats i poc expansius (GAV). 

Així ho expressa l’alumnat en aquestes unitats d’anàlisi (QAC2E) 

-‐ “He tingut molta vergonya quan vam començar aquestes classes de treball corporal” [...] (Ae12-
2E) 

-‐ “Actualment, em sent molt bé en les classes, però al principi tenia un poc de vergonya i de por a 
fer-lo mal perquè no ho havia intentat mai i perquè no soc molt bona ballarina” [...] (Aa7-2E) 

El 59% manifesten haver perdut la vergonya a mesura que anàvem avançant en el 

treball corporal i reconeixen que les activitats i anar agafant confiança amb els 

companys i companyes i amb mi, els ha ajudat a superar-la. També afirmen 

que els influïa el fet de ballar amb persones que no tenien vergonya. En les 

Observacions de l’alumnat (DD2E) vaig comprovar que en les activitats de 

treball per parelles, amb les quals vàrem iniciar la relació i comunicació a 

través del cos i el moviment, la majoria estaven més cohibits perquè es 

trobaven com més exposats i desemparats, però que a mesura que anàvem 

incorporant les activitats de grup sempre hi havia qui liderava i això va facilitar 

la pèrdua de la vergonya. Així es mostra, també per part de l’alumnat, en les 

següents unitats d’anàlisi (QAC2E) 

-‐ “En el ball que vam fer amb la cançó de Nach, que era de posar poses, al principi vaig tindre 
vergonya, però a l’eixir només amb les persones que no tenien, la vaig perdre completament” 
(Aa16-2E) 

-‐  “[...] però ara ja tinc més confiança amb Elena i amb la classe, així que em solte més” (Aa17-
2E) 

Hi ha qui té por a fer-ho mal i expressa que no balla bé i qui voldria poder 

moure’s amb major naturalitat. En alguns casos, la sensació de ridícul ha anat 

lligada a la de la vergonya. Tenien molta por a fer el ridícul davant de la classe. 

Així ho expressen en les següents unitats d’anàlisi (QAC2E) 

-‐ “Al principi em va paréixer un poc ridícul el fer treball corporal [...] “(Aa17-2E)  
-‐ “Ridiculo por hacer cosas raras” (Ae20-2E) 
-‐ “M’he sentit ridícul perquè no sé ballar” (Ae25-2E) 

Entre l’alumnat de 4rt, en canvi, pel que fa a la sensació de vergonya, sols un xic 

i una xica ho manifesten obertament, encara que després reconeixen haver-la 

perdut, juntament a una altra xica i altres quatre xics que ho manifesten 
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indirectament quan expressen que l’han perduda. Com es pot apreciar en les 

seues manifestacions, la sensació de vergonya i la seua pèrdua estan 

relacionades amb les percepcions que tenen del seu cos i amb com se senten 

davant dels altres (QB4E) 

-‐ “Al principi em sentia un poquet “pato” i estava molt avergonyit.”(Ae8-4E) 
-‐ “Al principi avergonyida però m’ha servit per relacionar-me amb més soltura amb la gent.” 

(Aa25-4E) 
-‐ “hemos perdido un poco de verguenza a la hora de bailar y expresarnos con nuestro cuerpo.” 

(Aa1-4E) 
-‐ “Molt bé, hem apartat la vergonya i hem aprés a treballar més en els companys”. (Ae38-4E) 

Grat 

Pel que fa a aquesta categoria, en 4rt d’ESO, majoritàriament l’alumnat ha 

expressat el seu grat i no ha hagut cap mostra de no grat. Han mostrat grat el 

92,3% de les xiques i el 84,2% dels xics; Han mostrat grat a mitges el 3,8% de 

les xiques i el 15,7% dels xics; i han mostrat indiferència el 3,8% de les xiques. 

Cal remarcar que, en  aquest cas, es tracta d’una xica que va escriure el seu 

nom al qüestionari, quan aquest era anònim. Això em permet poder parlar 

d’ella. Durant les sessions evidenciava moltes vegades la seua disconformitat 

amb tot, fos el que fos. A classe distorsionava i intentava parar les activitats. 

Va provocar alguns enfrontaments amb alumnat que no volia perdre el temps 

escoltant-la. En les sessions d’avaluació, tot el professorat es queixava d’ella, 

com una alumna que tractava de boicotejar les classes i pareixia enfadada amb 

tothom. Curiosament, l’he tornat a tenir d’alumna en batxillerat i m’ha 

explicitat en varies ocasions que li agradava molt el que fèiem el curs anterior. 

És molt més participativa i mostra una altra actitud a classe.  

Les respostes de l’alumnat de 4rt solen anar lligades a motius del grat que 

deixen emergir altres categories explicatives com establir relacions 

improbables, perdre la vergonya i estar més solt/a. Alguns exemples es 

mostren en les següents unitats d’anàlisi (QB4E) 
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-‐ “Si, porque hemos aprendido todos a bailar en parejas con personas que a lo mejor nunca 
hubieramos bailado, hemos perdido un poco de verguenza a la hora de bailar y expresarnos con 
nuestro cuerpo.” (Aa1-4E) 

-‐ “Si, perquè jo no em veia capaç de soltar-me ni tansevol ballar tant,” (Ae8-4E) 

En 2n d’ESO aquesta categoria va lligada també, en les respostes de l’alumnat, 

a altres categories. Així, quan un 45% d’alumnat de 2n d’ESO mostra grat per 

practicar a classe activitats de moviment i dansa, els motius d’aquest són: que 

els agraden les activitats; que treballar amb el cos és bo per a la salut i per a la 

pèrdua de vergonya; que aprenen coses noves al temps que es diverteixen; que 

l’activitat és interessant, permet moure’s i no estar sempre asseguts a les 

cadires; que ajuda a millorar l’expressió amb el cos; que la idea de ballar ha 

agradat des del començament; que les classes són efectives i ajuden per al 

futur; que permet divertir-se. Ho expressen així (QAC2E) 

-‐ “Si que m’agrada aquesta activitat perquè crec que és molt important treballar el cos perquè a part 
de que és bo per a la salut, t’ajuda a tindre menys vergonya.” (Aa3-2E) 

-‐ “Però estic molt agust en la classe ara que ja m’he acostumat. M’agrada la classe de música 
perquè és entretinguda i te diverteixes i aprens noves coses” (Aa5-2E) 

-‐ “Si que m’agrada, em pareix una activitat interessant. M’agrada perquè és una activitat nova que 
ens fa moure’s i així no sempre estàs sentat en una cadira. També m’agrada perquè t’ajuda a 
perdre la vergonya i a expressar-te millor amb el cos.” (Aa7-2E) 

Alguns comentaris sobre no grat el fan xiques com a queixa per no poder 

gaudir, de vegades, d’alguna activitat per falta de participació dels xics. Açò 

s’ha donat, sobretot, quan he format jo els grups, intentant que foren 

heterogenis. Tres xics expliciten clarament que no els agrada ballar, dels quals, 

un diu que no li agrada que aquest treball es faça a les classes de música 

perquè creu que hi ha altres coses més importants a fer, encara que ho 

respecta i pensa que està bé el treball realitzat; un altre manifesta que no li 

agrada perquè no sap ballar i creu que, així i tot, s’ha esforçat per fer-ho. El 

tercer reconeix que no s’ha esforçat el suficient perquè no li agrada gens 

ballar. Es pot veure en les següents unitats d’anàlisi (QAC2E) 

-‐ “no m’agrada ballar ni el treball corporal en música, pense que hi han coses més importants en la 
música, per aquesta raó no m’agrada, però ho respete perquè està bé.” (Ae11-2E) 

-‐ “Com no m’agrada gens ballar, no m’he esforçat el necessari.” (Ae26-2E)  
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L’alumnat del Musical que ha participat en el grup de discussió mostra no grat 

pel tipus de ball que realitzen les xiques en l’acte de la seua Orla i ho 

comparen amb el treball realitzat en el Musical, en CSE i amb altres activitats 

de ball realitzades a l’institut que, per contra, els pareixen expressives, 

divertides i que precisen d’una altra actitud. L’activitat de la que parlen es 

tracta d’un muntatge de ball que solen fer algunes xiques de 4rt en el teatre de 

Benicàssim i que s’ha establert com una tradició. L’alumnat del Musical 

expressa així la seua disconformitat (he mantés el format de la conversa) 

(GDBM) 

-‐ S: a mi, sincerament, no m’agraden 
-‐ (M mou el cap negativament) 
-‐ I: a mi tampoc [...] 
-‐ V: a mi tampoc; la de quart no me va agradar (mou el cap negativament), no me va agradar 

perque, no sé... no me va semblar algo creatiu, saps?  
-‐ V: ... jo en la meua acadèmia veig coses... i en el musical, veig coses creatives, diferents, que, no... 

no ho sé, no xiques en fila fent passos de discoteca (me mira i somriu) 
-‐ S: jo, més que una forma de ballar, ho veig de... ensenyar el cos i poc més...( se sent algú que 

afirma) 
-‐ V: jo això no ho censure, vull dir... cadascú balla com vol i jo també balle així, però quan vaig de 

festa. No veig que el context siga per a eixe tipus de ball, perquè a més, a ningú li provoca rés; 
eixe ball no està representant una altra cosa que... això, que... balls que se fan quan u va de festa 
però per acomiadar l’institut i tal, jo veig que el motiu deuria ser diferent.  

Els ballarins i ballarines de CSE ballen perquè els agrada i la pràctica de la 

dansa els du a expressar el seu grat amb més detall. Sorgeixen així categories 

que responen a la segona pregunta de la investigació, com: moviments lliures, 

controlats, amb ritme i gaudiment de la música; expressar sentiments sense 

paraules; les coreografies i el reconeixement del públic; i la seua imatge en 

l’espill (QBCSE) 

-‐ “M’agrada ballar, moure’m amb llibertat, intentar controlar el meu cos, veure’m reflectida en 
l’espill” (Ba3-CSE)  

-‐ “També m’agrada el ritme i el poder sentir la música i gaudir-la a través de moviments” (Bi6-
CSE) 

-‐ “Doncs de la dansa, principalment, m’agrada l’expressió i el sentiment que s’ha de transmetre” 
(Bi6-CSE) 

-‐ “M’agrada molt a l’hora d’expressar, explicar amb el cos el que les paraules no poden” (Ba8-
CSE)  

-‐ “A mi sincerament m’agraden les coreografies i el fet de pujar a un escenari per mostrar-les a un 
públic que t’aplaudeix” (Ba11-CSE)  
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Gaudir  

El 27% d’alumnat de 2n d’ESO expliciten que s’han entretingut i divertit a les 

classes. L’alumnat de 4rt d’ESO valora el plantejament de l’assignatura com 

més entretingut, dinàmic i motivador que altres anys. Les classes els han 

semblat no sols divertides sinó com un relax del treball d’altres assignatures. 

L’alumnat del Musical també parla de diversió i d’activitat diferent. Els 

ballarins i ballarines de CSE gaudeixen ballant i expressen el seu estat de 

felicitat acompanyat de relaxació i llibertat. 

-‐  “En les classes m’ho passe bé perquè son divertides i entretingudes.” (QAC-Ae12-2E) 
-‐  “Després de fer un examen o una classe complicada, arribar a música, dona alegria.” (QB-Ae4-

4E) 
-‐ “diversió, no sé... sempre, totes les activitats que han fet, en les que hem ballat, sempre ho he vist 

com una cosa divertida, la gent s’ho passa bé perquè també és diferent, [...] algo diferent i divertit.” 
(GD-VMUS) 

-‐  “Ballant soc feliç, és el meu moment del dia, el moment en el qual només estic jo i el meu cos, es 
més quan he estat lesionada i he estat dues setmanes sense ballar, m’he notat com deprimida, com 
que me faltava algo” (RB-Ba4-CSE) 

-‐ “Quan vaig a entrenar i arribe a casa estic com renovada, inclús més positiva, si em tinc que 
passar tota la vesprada estudiant, si puc furte una hora per a ballar i despres seguir amb la ment 
clara, realment m’ajuda molt” (RB-Ba2-CSE) 

-‐ “En primer lloc, per a mi la dansa és sinònim de llibertat” (QB-Ba4-CSE) 

Sentir-se a gust 

Amb el temps, el 31% del grup de 2n d’ESO expressen haver-se sentit a gust 

amb les activitats corporals; amb bones sensacions a l’hora de fer les 

coreografies i inclús amb felicitat. L’alumnat de 4rt d’ESO concreta més en les 

seues manifestacions de com s’han sentit amb la combinació de ball i conjunt 

instrumental a les classes de música. Dels quaranta-cinc que han respost al 

qüestionari, trenta-quatre (el 73% de les xiques i el 78% dels xics) afirmen 

sentir-se a gust; hi han dos xics que, a més, afegeixen que s’han sentit alliberats 

per poder descansar de les altres assignatures i també qui incorpora al seu 

comentari la felicitat. Una xica expressa que s’ha sentit regular i una altra que 

s’ha sentit rara, i dos xics que s’han sentit mal; en el cas de les xiques i d’un 

dels xics afegeixen que la causa de sentir-se així és perquè no saben ballar; 

212



Capítol	  5	  	  
Resultats	  

	  

l’altre xic s’ha sentit limitat perquè pateix una diversitat funcional. També hi 

ha una xica que mostra indiferència (es tracta de l’alumna esmentada abans). 

Per a l’alumnat del Musical, allò que els ha ajudat a sentir-se agust ballant ha 

estat que els balls no foren complicats i també el treball realitzat durant els 

assaigs en el qual es va produir una progressió en la millora de la interpretació 

Per als ballarins i ballarines de CSE, ballar suposa desconnectar del món i dels 

problemes que els envolten. Tornen a sorgir una altra vegada molts adjectius 

per mostrar el seu estat d’ànim, com: tranquil·litat, desfogament, desestrès, 

relaxació, gaudiment i reflexió. Així ho mostren les següents unitats d’anàlisi 

-‐ “Actualment, em sent molt bé en les classes” (Aa7-2E) 
-‐ “M’he sentit molt bé a classe amb la professora i amb els companys.” (Aa22-4E) 
-‐ “Va haver una progressió important (els altres xics afirmen amb el cap) durant els avanços. Jo, al 

principi, em vaig presentar al càsting i en la part del ball, un desastre total (es riu), un pato total, 
però, no sé, conforme anàvem avançant, pues, practicant i tal, jo me vaig començar a sentir prou bé, 
prou còmode en el ball i tot, inclús que jo... el meu personatge era més extern, més de que no li 
pegava tant ballar i, però... sobretot al ball, a l’últim ball jo vaig estar prou còmode i em vaig 
sentir a gust.” (GD-IMUS) 

-‐  “Amb ella m’oblido dels problemes i desconnecto del món” (Ba5-CSE)  
-‐ “Gràcies a ella estic unes hores al dia on no pense res, em relaxe i disfrute ballant” (Ba9-CSE) 
-‐ “Crec que m’ha ajudat molt [...], a reflexionar sobre les meves temors interiors” (Ba10-CSE) 

El següent quadre (Taula 5.4) recull els resultats d’aquest eix explicatiu a partir 

de les categories que els estructuren: 

SENSACIONS 
 Vergonya Pèrdua  

Vergonya 
Fer el  
ridícul 

Grat 
 

 Grat 
a 

mitges 

No  
Grat 

Indife- 
rència 

Gaudir Sentir-se 
a gust 

2n 
ESO 

on més  
emergeix 

(86%) 

 
59% 

27% 
lligat 

a  
vergonya 

 
45% 

 

 
 

 
13% 

  
27% 

 
31% 

4rt 
ESO 

emergeix 
poc 

4,4%  
ho 

expressen 
1 xica i 1 

xic 

15,5% 
ho 

expressen 
3 xiques 

i 
4 xics 

 92,3%  
xiques 

i  
84,2% 
xics 

3,8% 
xiques 

i 
15,7% 
xics 

 
 

3,8% 
ho 

expressa 
una xica* 

Entreting
ut 

Dinàmic i 
motivado

r 

73% 
de xiques 

78% 
de  

xics 
 

Musical    Els ha 
agradat 
ballar 
 en el 

Musical 

 Pels 
balls de  
L’orla 

 Diversió Per la facilitat 
dels balls i la 
progressió 

CSE Sols una 
alumna i 
implicit en 
el seu 
caràcter 

  L’han 
triada 
perquè 
els 
agrada 

   Gaudime
nt 

Relaxació 
i 

Llibertat 

Desconnectar 
Tranquil·li 

tzar-se 
Desfogar-se 
Relaxar-se 

Desestresar-se 
Reflexionar 

Taula 5.4. Sensacions que la dansa provoca. 
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5.1.3. L’Actitud que tenen envers la dansa o el treball corporal 

Aquest eix explicatiu recull les categories Queixa, Reivindicació, Esforç i Motivació. 

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives a l’eix L’Actitud que tenen 

envers la dansa o el treball corporal (Taula 5.5.): 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

     Taula 5.5. Triangulació relativa a l’eix “L’Actitud que tenen envers la dansa o el treball corporal”. 

Queixa 

Com ja s’ha esmentat abans, ha hagut xiques de 2n d’ESO que han emfatitzat 

que no els agradava fer treballs creatius amb alguns xics per la seua falta de 

compromís i participació creativa. També ha hagut algunes queixes en 4rt 

d’ESO: una xica s’ha queixat de l’exigència en la part del ball; tres xiques 

suggereixen fer canvis en el repertori de ball (els hagués agradat incorporar 

reagetton però no va ser admès per la majoria del grup), dues d’elles manifesten 

la seua disconformitat amb comentaris sobre avorriment en alguns dels balls. 

Un xic suggereix que hauríem d’avisar de que anem a ballar abans que ells 

facen la tria de les optatives. L’alumnat del Musical es queixa de la 

subordinació de la dansa a la música (GDBM) 

-‐ I: [...] “però per exemple en la dansa que..., realment moltes d’estes activitats estan sempre 
subordinades, diguem, a la música. El cor de Kassim és la cançó, cantar i després ficar un poc de 
ball; i la orla és... diversió bàsicament, no té contingut eh!, rellevant.” 

-‐ V: [...] Des del meu punt de vista, que jo he fet una orla enguany, va haver eixa discussió de: és 
que al final sempre són les xiques que canten i després la gent que balla.” 
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Reivindicació 

Es tracta d’una categoria que sols ha sorgit en l’alumnat més major o aquell en 

els que la dansa té major presència en les seues vides. L’alumnat del Musical 

comenta que una major presència de la dansa en l’ensenyament obligatori 

garantiria una actitud diferent en l’alumnat i major participació de xics i xiques 

(GDBM) 

-‐ V: “Si la dansa tinguera un paper més principal, si estiguera, diguem, en l’educació des del 
principi, jo crec que no passarie allò de que arribes a la orla i quí balla? el grup de xiques que li 
agrada ballar i vol fer esta música i tal...  

-‐ V: “I no ha de ser així, vull dir, pot ser també balls de molta gent, de xics ( ho emfatitza) i si 
això ho aprenguérem tots des del principi, després el ball no seria la típica imatge de les xiques que 
ballen esta música i tal, no sé, crec que podríem ser tots... A tot el món li agrae ballar, jo crec... 
que se te done bé o malament” 

-‐ M: “[...] yo creo que eso se tendría que hacer en institutos y en escuelas para que todo el mundo 
pueda bailar.” 

Els ballarins i ballarines de CSE reivindiquen la presència de la dansa en 

l’ensenyament obligatori per donar l’oportunitat a tot l’alumnat d’accedir a 

ella, perquè ajuda a ser disciplinats, perquè afavoreix les relacions amb els 

altres, perquè és beneficiosa, perquè és un llenguatge amb el  qual es poden 

expressar sentiments, perquè fomenta la creativitat, perquè guanyarien temps i 

suposaria menys cost econòmic (QBCSE) 

-‐ “és un fet molt important que la dansa estigui dins dels estudis; ja que, així, els que no la 
practiquin, aprenguin i vegin el que comporta i el que és la dansa. Per a mi, personalment, és un 
pas satisfactori, ja que la gent no valora la dansa com realment s’hauria de valorar” (Bi6-CSE) 

-‐ “Jo se que si a l’escola haguéssim pogut disposar de dansa molts amics meus s’hi haurien apuntat, 
però només disposàvem de futbol i poca cosa més” (Ba5-CSE) 

-‐ “Jo pense que seria útil. Pense que la dansa es disciplina i la disciplina es algo que tots necessitem  
-‐  “crec que seria una bona forma de millorar les relacions personals” (Bi7-CSE) 

Esforç 

Dos xics de 2n d’ESO esmenten la categoria d’esforç en referir-se a la seua 

implicació en el treball corporal i creatiu a classe. Les observacions docents 

mostren la millora en 4rt d’ESO i el Musical gràcies a l’esforç realitzat. I, a 

diferència dels altres grups, els ballarins i ballarines de CSE han triat 
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voluntàriament la dansa com activitat que forma part de les seues vides i li 

dediquen temps i esforç. 

-‐ “però crec que si que m’esforce encara que podria una mica més.” (Ae26-2E) 
-‐ “Com no m’agrada gens ballar, no m’he esforçat el necessari.” (Ae25-2E) 
-‐ “Cada dia s’esforcen més i entren a classe exigint que comencem.” (DD-4E) 
-‐ “Ens trobem en un moment dels assaigs en el que tot està muntat i el ritme de treball exigeix molt 

d’esforç.” (DD-4E) 
-‐ “Havien estat treballant pel seu compte, sense dir-nos rés, havien quedat un diumenge de vesprada 

i l’assaig següent varen voler sorprendre’ns portant-ho tot de memòria” (DD-GD) 
-‐  “Ara estic fent l’esforç de viatjar 1h per anar a ballar [...]” (QB-Ba5-CSE) 
-‐ “quan tenim una competició prop canviem les dues hores del dilluns per 4 hores el diumenge” 

(QB-Ba2-CSE) 
-‐  “Els dies a Benicassim van ser moooolt cansats, però m’adonava quan tornava a casa, no mentre 

practicavem, i això per a mi és molt bo.” (RB-Ba3-CSE) 
-‐ “Van ser tres dies intensos, molt intensos per a nosaltres, els del cos de ball, [...] I el no dormir, 

sumant-hi les hores que vam estar assajant, el resultat es mortal. Però havíem de fer tot el possible 
per arribar mitjanament en forma al concert final. I per suposat que ho vam aconseguir.” (RB-
Ba4-CSE) 

Motivació 

Entre l’alumnat de 2n d’ESO, en general, són les xiques les que mostren més 

motivació pel treball corporal, sobretot a l’hora de crear elles les seues 

coreografies de grup. L’alumnat de 4rt d’ESO mostra ganes de ballar i de fer-

ho cada vegada millor. Inclús en el grup de 4rt on més absentisme hi ha, 

l’alumnat acudeix a diari a les classes de música. L’alumnat del Musical recalca 

l’estima per la dansa i la música com allò que impulsa a l’alumnat que es 

presenta voluntàriament a activitats com CSE i el Musical, adoptant una 

actitud de tindre ganes de participar, aprendre i expressar. Els ballarins i 

ballarines de CSE també expressen la seua motivació i ganes de participar amb 

expectatives i entusiasme abans de les proves i satisfacció en acabar. Així ho 

mostren les següents unitats d’anàlisi 

-‐ - “El grup de les sis xiques ha realitzat un treball totalment creatiu. Han fugit dels estereotips i el 
resultat ha estat magnífic.” (DD-2E) 

-‐ -“Volem dir-te la veritat. Ens varem enfadar quan ens digueres que ho canviarem perquè ja ho 
teniem prou avançat però ara estem contentes perquè ens agrada més el que hem fet” (GAD2E) 

-‐  “L’alumnat sembla que s’ho ha agafat amb ganes.”	  (DD-4E) 
-‐ “Mostren ganes de ballar i de fer-ho cada vegada millor.” (DD-4E) 
-‐ “Amb experiències com el musical o Com sona l’ESO no són només els tipus de balls sinó també 

l’actitud de la gent [...] La gent ja sap a lo que va i es presenta perquè estima la dansa o estima la 
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música, estima el que siga i l’actitud és de ganes de participar, d’aprendre i d’expressar coses" (V 
afirma amb el cap) (I-GDM) 

-‐  “Quan vaig saber que hi havia casting de ballarins vaig voler participar perquè sempre vull 
participar en tot allò que estiga relacionat en la dansa” (Ba3-CSE) 

-‐ “Aquesta ha sigut la primera vegada que he anat a CSE i es un projecte que des de que el vaig 
conèixer, m’ha entusiasmat moltíssim” (Bi7-CSE) 

-‐  “Al càsting, ho vaig donar tot i realment vaig anar-me’n satisfeta de com ho havia fet” (Ba11-
CSE) 

El següent quadre (Taula 5.6) recull els resultats d’aquest eix explicatiu a partir 

de les categories que els estructuren: 

ACTITUDS 
 Queixa Reivindicació Esforç Motivació 

2n ESO de les xiques als xics per 
la falta de serietat 

 Ho esmenten 2 xics en 
referència a la seua 

implicació 

Les xiques mostren més 
motivació que els xics 

4rt ESO 11,11%  
pel repertori, l’exigència 
del ball i no assabentar-
se abans de ballar a les 

classes 

 Augment de l’esforç  Tindre ganes de ballar i 
de fer-ho cada vegada 

millor 

Musical Subordinació de la 
dansa a la música 

Major presència de la 
dansa en l’ensenyament 

obligatori 

Volen sorprendre’ns i 
queden per treballar pel 

seu compte 

Tindre ganes de 
participar, aprendre i 

expressar 
CSE  La presència de la dansa 

en l’ensenyament 
obligatori 

Dediquen temps i 
esforç 

Tindre ganes de 
participar 

Taula 5.6. Actituds envers la dansa. 

 

5.1.4. Allò que la dansa o el treball corporal els aporta 

Aquest eix explicatiu recull les categories Aprenentatge, Ajuda a l’estudi,  Valor de 

la dansa a l’Ensenyament Obligatori, Millora de les relacions i Altra visió de l’educació. 

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives a l’eix Allò que la dansa o 

el treball corporal els aporta (Taula 5.7): 
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ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

RB(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

Taula 5.7. Triangulació relativa a l’eix “Allò que la dansa o el treball corporal els aporta”. 

Aprenentatge 

L’alumnat de 2n d’ESO esmenta l’aprenentatge de noves coses i l’efectivitat de les 

classes. Entre l’alumnat de 4rt d’ESO apareixen comentaris sobre l’aportació 

d’aprenentatges diferents, bons, bàsics i ideals; En general, l’aspecte que més 

valoren és l’aprenentatge de música i dansa dintre de la mateixa assignatura. 

Respecte de la consideració de la dansa com un nou aprenentatge, valoren 

l’aportació que s’ha fet des de l’assignatura perquè han aprés a ballar, han 

aprés balls diferents, han adquirit experiència per a ballar en llocs de ball, els 

ha aportat cultura i aprenentatge sense haver d’estudiar a casa. Aquest apartat 

ha estat valorat pel 26,9% de les xiques i el 47,3% dels xics. Sols una xica 

manifesta que no li ha aportat res. En preguntar a l’alumnat del Musical que 

ha participat en el grup de discussió sobre la seua percepció del ball a l’institut, 

l’alumna parla de la seua visió del ball unit a estats de diversió i com activitat 

diferent a la resta, on les persones que no saben ballar acaben aprenent de les 

altres. Un dels alumnes considera una bona iniciativa que tothom puga ballar 

balls fàcils que els ajuden a veure que poden fer-ho i que propicien la 

cooperació. Els ballarins i ballarines de CSE es refereixen a l’adquisició de nous 

aprenentatges pel que fa al treball amb el cos, els diferents estils de ball treballats, 

la importància de la nostra llengua, la temàtica de les coreografies amb el 

tractament dels esdeveniments dels anys 60 i la forma de representar-ho  amb 

la dansa. Solen participar en espectacles de dansa i valoren l’experiència que van 
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adquirint d’actuar davant de tot tipus de públic, així com l’èxit i la projecció a 

nivells internacionals. Alguns exemples (QAC2E) 

-‐ “i aprens noves coses.” (Aa5-2E) 
-‐  “M’agraden molt les classes dels dimecres, ja que son molt efectives i ajuden molt per al futur.” 

(Aa4-2E) 
-‐ “Aprendre sense estudiar” (Ae18-4E) 
-‐ “Vam fer un treball corporal que em va agradar moltíssim, vaig aprendre a ballar hip hop, pasos 

de dansa “africans”, vaig descobrir la dansa contemporànea i vaig descobrir que realment es un 
estil que m’agrada moltíssim, em va agradar probar tants estils de dansa i poder compartir 
aquestes sensacions amb tota la resta de ballarins”  (Bi7-CSE) 

Ajuda a l’Estudi 

En 2n d’ESO hi ha dues xiques que pensen que continuar amb aquest tipus de 

treball els pot ajudar a centrar-se en els estudis. En 4rt d’ESO, el 12,8% de 

l’alumnat expressa que l’enfocament de l’assignatura pot ajudar a aclarir la ment 

per als estudis. En el grup de ballarins i ballarines de CSE expressen l’aportació de 

la dansa als estudis, millorant capacitats i reforçant coneixements (QBCSE) 

-‐ “La dansa, per molt que no es requereixi estudiar com a les altres matèries,  ens ajuda a millorar 
la [...] memòria [...] resistència” (B10-CSE) 

-‐ “ens ajuda a superar-nos, a treballar constantment” (B10-CSE) 
-‐ “A partir de la dansa també podem conèixer altres cultures” (B10-CSE) 

Valor de la Dansa a l’Ensenyament Obligatori 

En 4rt d’ESO, pel que fa a l’aportació que des de l’assignatura es pot fer a altres 

assignatures esmenten estats de confiança, seguretat, expressar-se lliurement, 

relaxar-se, practicar activitats agradables, tranquil·litat, estar a gust, riure, 

divertir-se, animar-se i descans respecte d’altres assignatures. Un alumne del 

Musical valora el fet que al nostre institut el ball estiga contemplat des de 

primer de la ESO però puntualitza que, realment en moltes de les activitats 

que es fan, la dansa està subordinada a la música. L’alumna està d’acord amb 

aquesta apreciació i afegeix que si la dansa tingués presència en tots els nivells 

educatius, hi hauria més participació, inclús de xics, en l’espectacle de final de 

grau de la ESO (allò que es coneix com l’Orla). Considero important afegir 

que l’Orla significa per a gran part de l’alumnat l’espai d’interpretació i 
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representació exclusivament seu i, on el cant, però sobretot el ball s’ha 

convertit en una activitat on els xics solen tindre poca presència i les xiques 

solen mostrar un reflexe d’allò que està de moda en les xarxes i que, com 

comenta l’altre alumne, “més que ballar, es tracta d’ensenyar el cos i prou”. 

Els altres tres estan d’acord amb aquest comentari i la xica expressa, amb les 

següents paraules, que ho troba fora de context (GDBM) 

-‐ V: “jo això no ho censure, vull dir... cadascú balla com vol i jo també balle així, però quan vaig 
de festa. No veig que el context siga per a eixe tipus de ball, perquè a més, a ningú li provoca rés; 
eixe ball no està representant una altra cosa que... això, que... balls que se fan quan u va de festa 
però per acomiadar l’institut i tal, jo veig que el motiu deuria ser diferent.”  

Els ballarins i ballarines de CSE també valoren la dansa a l’ensenyament obligatori 

referint-se a allò que pot aportar a l’alumnat, com: major accés i oportunitats, 

guanyar temps, menys cost econòmic i possibilitat d’adquirir una certificació.  

Esmenten a les altres arts que sí que tenen presència en l’ensenyament 

obligatori i consideren a la dansa com agraviada respecte d’elles. També     

mostren la seua opinió sobre els diferents tipus de presència que la dansa 

hauria de tindre: com a variant de l’Educació Física i la Música en la ESO (que 

realment és com marca actualment el currículum, encara que no sol 

contemplar-se en les programacions d’aula de tots els centres educatius) i com 

matèria optativa en Batxillerat; com a matèria equiparada a la Música i 

l’Educació Plàstica i, a l’igual que les altres Arts, equiparades a matèries com 

les Matemàtiques i les Llengües. I la Dansa en l’ensenyament obligatori, com 

iniciació a un futur ofici (QBCSE) 

-‐ “[...]segurament molta més gent podria accedir a ella i podria practicarla” (Ba2-CSE) 
-‐ “Jo pense que deurien haber classes a l’institut pel fet de que molta gent, ballaria si ho probara o si 

poguera fer-ho amb total normalitat sen se haber de desplaçar-te per a trobar una escola de dansa 
on poder rebre classes” (Bi7-CSE) 

-‐ “Pel que respecta a secundària pense que podria ser variant de l’educació física i la música, o una 
barreja d’ambdues... dins de batxillerat, deuria de ser opcional per a aquelles persones que vuiguen 
cursar estudis relacionats amb aquesta” (Ba1-CSE) 

-‐ “Pense que ja que tenim música i plàstica tocaria tindre dansa” (Ba9-CSE) 
-‐ “perquè les arts, al igual que les matemàtiques o les llengües són una part important dins de 

l’oferta d’estudis” (Ba1-CSE) 
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-‐ “Espero que la dansa s’acabi introduint dins l’ensenyament obligatori perquè al igual que una 
persona pot dedicar-se a la medicina o el dret, una altra pot dedicar-se a la dansa. Crec que és un 
ofici com un altre i ja és hora que sigui considerat així per tothom” (Ba11-CSE) 

En aquest sentit, en la investigació s’ha volgut aprofundir més, indagant sobre 

quin tipus de relació troben que hi ha entre la dansa i altres matèries 

impartides a l’ensenyament obligatori. Les respostes complementen l’apartat 

anterior en relacionar la dansa amb la Música i l’Educació Física; La Música i 

l’Educació Plàstica; les Matemàtiques; les Llengües; i, també amb totes les 

matèries, a nivell cognitiu, físic i psicològic. Relació amb la Música per la 

necessitat de seguir un ritme i una melodia, i amb l’Educació Física per la 

combinació que en la dansa es dona entre esport i art; i pel treball corporal 

que les dues requereixen. Relació amb la Música i l’Educació Plàstica per la 

complementació de les tres envers l’expressió. Relació amb les Matemàtiques 

per aportar comprensió a les formes geomètriques. Relació amb les Llengües 

atenent a la seua part creativa i perquè les dues són arts que poden transmetre 

històries i expressar sentiments. I també afegeixen la relació cognitiva, física i 

psicològica amb totes les matèries perquè deguem conèixer-la, comporta un 

ensenyament tant físic com psicològic i ens espenta a evolucionar i millorar. 

-‐ “Amb la música perquè la dansa necessita un ritme que seguir, una melodia. Hi ha diversos 
tipus de dansa perquè hi ha diversos tipus de música. Per això estan estrictament relacionades” 
(B1-CSE)  

-‐  “Es relaciona també amb l’educació física perquè és una forma de mantindre actiu el nostre cos i 
desenvolupar l’equilibri, l’elasticitat, la coordinació, motricitat...” (B1-CSE)  

-‐  “La dansa considerada un art manté relació amb EVP (Educació Visual i Plàstica) perquè és 
una forma d’expressió i també amb música, que a part de ser una forma d’expressió també és el 
recurs que s’utilitza per dur a terme la dansa” (B11-CSE) 

-‐  “En matemàtiques pot servir com a forma visual d’entendre geometries” (Ba3-CSE)  
-‐  “També la relacionaria amb la part de les llengües que impliquen la creativitat i originalitat, 

per exemple quan et demanen una historia o l’opinió sobre un tema, quan es dança es fa 
exactament el mateix, estas contant una história, o estas expressant el teu estat de ànim, es la 
reacció a les coses que et passen, com una opinió” (B2-CSE)  

-‐ “En tots els camps de lletres em pareix que pot ser una forma de expressar, de escenificar 
paraules” (B3-CSE)  

-‐  “Aquesta ens encamina des que ens endinsem en aquest mon a voler evolucionar i millorar” 
(B1-CSE)  

Però també hi ha qui manifesta por de que la dansa puga ser menyspreada si 

no se sap enfocar bé cap a l’alumnat de l’ensenyament obligatori (QBCSE) 
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-‐ “A mi em pareix una idea que si es acceptada correctament pels alumnes pot ser molt profitosa. Però 
per altra banda, si no es així, els alumnes menysprearien la dansa, s’ho prendrien a broma o es 
burlarien. Pot ser o molt positiu per a la dansa si ix bé, però molt negatiu si ix mal.” (B3-CSE)  

Millora de les Relacions 

Respecte a la millora de les relacions, el 22% de l’alumnat de 4rt d’ESO manifesta 

que els ha ajudat a sentir-se bé amb els companys i relacionar-se amb més 

fluidesa amb la gent; el 20,5% han millorat en compartir, integrar-se i 

solidaritzar-se; i una xica parla de l’ajuda a establir relacions improbables. 

L’alumnat del Musical, també evidencia la millora de les relacions i cóm el grup es 

va arribar a fusionar després d’un assaig extra per treballar sols la part de 

dansa. Expressen cóm començaren a creure’s el projecte com a grup i la 

decisió de voler complir amb el projecte (GDBM) 

-‐ I: “va ser un dia que ens vam juntar tots i tots vam fer el de tots i va ser un dia que va servir 
també per a fusionar un poc el grup, per a juntar-nos i fer pinya” 

-‐ I: “Si, va ser el dia que ens vam creure el projecte com a grup, que era un projecte comú i vam 
quedar tots i vam fer pinya per a que eixira bé, per a complir el projecte” [la resta afirma] 

Respecte de la millora de les relacions, els ballarins i ballarines de CSE es 

refereixen a les amistats en els relats quan expliquen tot el procés des de que 

varen decidir presentar-se al càsting fins, inclús, la tornada de CSE. Expressen 

com el pertànyer al món de la dansa els ha proporcionat les millors amistats, 

bons companys/es que els han ajudat, espentat, amb els quals els uneix un 

lligam durader i relacions de carinyo, convivència, moments inoblidables i 

noves persones a les quals val la pena conèixer (RBCSE) 

-‐ “Diré que la millor gent que he conegut està lligada al món de la dansa” (Ba3-CSE) 
-‐ “Vaig parlar en una amiga meua que està al conservatori de dansa de València i em va dir que 

ella anava a ajudar-me, que no podia deixar passar una oportunitat com la que se'm 
presentava” (Ba4-CSE) 

-‐  “Els assajos van ser especials perquè els vaig compartir en uns companys únics. La convivència 
en ells em va agradar molt i la repetiria mil voltes. Era dur assajar tantes hores seguides però 
teniem tant bon rollo entre nosaltres que les hores es passaven volant. [...]  M’alegra molt seguir 
tenint una bona relació amb tots ells perquè pareix que mai s’haja acabat CSE” (Ba9-CSE) 

L’alumnat de 2n d’ESO no manifesta directament la millora de les relacions 

però si que hi ha constància en les observacions docents de que el fet de 

222



Capítol	  5	  	  
Resultats	  

	  

treballar en grups heterogenis els ha fet apropar-se a altres companys i 

companyes 

-‐ “Per primera vegada veig que els treballs creatius en xicotets grups estan ajudant a crear més 
cohesió entre l’alumnat perquè s’ho agafen com a un repte. També està funcionant bé el fet de 
mesclar alumnat que, de normal, no treballarien mai junts.” (DD-2E) 

Altra visió de l’Educació 

I, finalment, els ballarins i ballarines de CSE en referir-se a l’experiència de 

participar en la Trobada, manifesten que els ha mostrat una altra visió de 

l’educació (RBCSE) 

-‐ “Cada vegada que he anat he descobert alguna cosa nova, he aprés sobre cultura d'altres parts 
dels PPCC, i he canviat un poc la meua visió de l'educació” (Ba4-CSE)  

-‐ “CSE m’ha brindat una cosa que cap altra trobada m’ha brindat abans i és l’oportunitat de 
conèixer coses que mai hauria conegut, sigui amics, aficions, experiències o la sensació de sentir-
me part d’un gran espectacle, i d’una reivindicació a la música i l’escola pública que tants pals 
han rebut” (Ba5-CSE)  

-‐ “En quant a la trobada, pense que es una cosa que tots els estudiants deurien probar almenys 
una vegada en la vida. El relacionarte en tantísima gent, el vincle que formes en tots ells, les 
festes, els assajos, les activitats que es fan, sense dubte ho repetiria una i mil voltes mes” (Bi7-
CSE)  

-‐ “La veritat és que em sorprèn que jo, una xiqueta bastant vergonyosa, s’hagi presentat a una 
cosa així sense pensar-s’ho ni un segon. Suposo que és perquè “Com Sona l’Eso” transmet 
confiança i acull a tots els estudiants” (Ba11-CSE) 

-‐ “Veure a tanta gent implicada en un projecte que funciona de meravella és una cosa espectacular. 
Les activitats que s’organitzen (les danses, les nits a la carpa, la paella, etc.) són increïbles” 
(Ba11-CSE) 

-‐ “La veritat és que “Com Sona l’Eso” et canvia la vida. Coneixes a molta gent, aprens altres 
formes de parlar i pensar i ballar a l’escenari principal t’aporta confiança en tu mateixa” 
(Ba11-CSE) 

-‐ “Poder observar com centenars d’adolescents fan una mateixa cosa que funciona i és bonica crec 
que és quelcom que tothom hauria de veure algun cop a la vida” (B11-CSE) 

La següent taula (Taula 5.8) recull els resultats d’aquest eix explicatiu a partir 

de les categories que els estructuren: 
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APORTACIONS 
 Aprenentatge Ajuda a l’estudi Valorar la dansa en 

l’Ensenyament 
Obligatori 

Millora de les 
relacions 

Altra visió de 
l’Educació 

2n 
ESO 

Nous aprenentatges 
9% 

 
9% 

Permet moure’s front a 
la passivitat d’altres 

classes 

Treballar en grups 
heterogenis els 
apropa a altres 
companys/es 

 

4rt 
ESO 

Nous aprenentatges i 
Valoren la conjunció 

de música i dansa 

Aclarir la ment per als 
estudis 
12,8% 

Confiança 
Seguretat 

Expressió lliure 
Relaxació 

Estar a gust 

22% 
Sentir-se bé 
amb companys 

i 
Relacionar-se amb 

major fluidesa 
 

20,5% 
Compartir Integrar-
se 
Solidaritzar-se 
 

3,8% 
Establir relacions 

improbables 

 

Musi
cal 

Aprenentatge entre 
iguals 

 Afavoreix una major 
participació 

dels xics en la orla 

Cooperació 
Fusió del grup 

Compartir la idea de 
complir amb el 

projecte 

 

CSE Nous aprenentatges 
I valor de 

l’experiència 

Millora de les capacitats 
i reforç de 
coneixements 

- Major accés i 
oportunitats 

- Guanyar temps 
- Menys cost econòmic 

- Certificació 
- Agravi comparatiu 
amb les altres arts (la 

no presència) 
- Molest (que no hi 

haja) 
- Dansa com 
extraescolar 
- Dansa com 
assignatura 

 

- Amistats duradores 
- Lligams 
- Carinyo 
- Ajuda 

- Empenta 
- Convivència 

- Bons companys 

descobriment 
aprenentatge 
canvi  
oportunitat 
reivindicació  
relacions 
motivació 
confiança 
ajuda 
orgull 
expressió 
coordinació 
flexibilitat 
valentia 
creixement 
acolliment 
implicació 
altres formes de 
parlar, pensar i ballar 

Taula 5.8. Valoracions d’allò que la dansa els aporta 

Per concloure amb els resultats de la primera pregunta de la investigació, cal 

afegir que, indirectament, amb la pregunta de quines són les sensacions que 

reben dels companys i companyes de l’institut pel fet de practicar dansa, les 

respostes que donen els ballarins i ballarines reflecteixen l’imaginari que sobre 

la dansa té l’alumnat, de la seua edat, que no la practica. Les categories que 

han aparegut han estat: Admiració, Grat, Respecte, Ànim i Recolzament, Interés, 

Normalitat, Menyspreu, Incomprensió i Crítica. Alguns exemples són (QBCSE) 

-‐ “sempre he escoltat comentaris bons dels meus companys i fins i tot admiració” (Bi6-CSE) 
-‐ “A tots els meus companys els hi agrada la dansa, molts els hi agradaria practicar-ne i saber 

ballar i entendre’n del tema” (Ba5-CSE)  
-‐ “La gent més propera a mi ho respecta”(Ba3-CSE)  
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-‐ “m’animen a continuar formant-me. Tant la gent del institut com els de fora pensen que he de 
continuar en aquest món i intenten ajudar-me sempre que poden” (Ba1-CSE)  

-‐ “Pense que es la mateixa relació que tenen els altres, no me deixen de costat ni me tracten de 
manera diferent” (Bi7-CSE)  

-‐ “A vegades la gent es burla un poc, pensen que la dansa és només obrir-te de cames i fer dos 
piruetes. No tots saben que hi ha diferents estils i quasi ningu sap lo sacrificant que pot arribar 
a ser ja que moltes vegades tens que anar a entrenar amb una lesió” (Ba9-CSE) 

-‐ “I després estan els que et miren pel rabet de l'ull i que van criticant la teua forma de ballar a 
esquenes teues (tot això, clar, sense saber- ne res de dansa)” (Ba4-CSE) 

També s’ha pogut indagar en la investigació sobre el posicionament dels 

familiars respecte de la pràctica de la dansa pels seus fills i filles. Les categories 

que han emergit majoritàriament han estat: Ànim, Grat, Iniciativa, Esforç, Orgull, 

Satisfacció. També, en dos casos, aquestes categories van acompanyades de  

Família artista i Valoració de les millores i en un cas de la Paciència. També hi ha un 

cas de Sentiments contrariats. Finalment, trobem un cas en el que el 

posicionament del pare és contrari als majoritaris Indiferència, No Grat, Queixa i 

No Recolzament. Es pot veure en alguns exemples (QBCSE) 

-‐ “[...] i m’animen en tot el que poden [...] Ells sempre han segut els que m’han acompanyat a 
tots els llocs, [...], i han estat enmig del públic fent palmes com els que més” (Ba1-CSE) 

-‐ “La meva família està molt contenta en que practiqui la dansa” (Bi6-CSE) 
-‐ “De fet va ser ma mare qui em va introduir en aquest món” (Ba3-CSE) 
-‐ “Mon pare ha hagut de canviar els torns de treball i fer hores extres per a portar-me a les 

competicions” (Ba4-CSE) 
-‐ “La meua família es sent molt orgullosa de mi” (Ba1-CSE) 
-‐ “Els meus germans també ballen, la meua tia i el seu nuvi són ballarins professionals, les millors 

amistats que tinc estan al món de la dansa d’una o d’altra manera” (Ba3-CSE) 
-‐ “Veuen que des de que ballo he canviat per a millor, soc més feliç i me fet més responsable” 

(Ba5-CSE) 
-‐ “No puc queixar-me dels pares que tinc ni del comportament que han tingut amb mi. Han 

tingut una paciència enorme” (Ba4-CSE) 
-‐ “Creuen que no hauria de deixar-m’ho perquè és el que més m’agrada però també creuen (com 

moltes altres famílies) que lleva moltes hores d’estudi i que al ser un extraescolar m’ha perjudicat 
amb les notes de la ESO” (Ba10-CSE) 

-‐ “En canvi, al meu pare, que la dansa clàssica no li agrada i li és indiferent [...] i a vegades es 
queixa sobre que jo li dediqui tant de temps a la dansa [...] no em recolza” (Ba11-CSE) 

La següent taula (Taula 5.9) recull els resultats de les sensacions que reben els 

ballarins i ballarines de CSE respecte dels seus companys i companyes de 

l’institut que no fan dansa i de les seues famílies respecte a la seua pràctica de 

la dansa (RBCSE) 
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Sensacions rebudes pels Ballarins i Ballarines de CSE 
 

Dels companys/nyes   De les famílies  
 

Categories emergents 
 

Categories emergents 

 
Admiració  

Grat  
Respecte  

Ànim 
Recolzament  

Interès  
Normalitat  
Menyspreu  

Incomprensió  
Crítica 

Ànim  
Grat  

Iniciativa  
Esforç  
Orgull  

Satisfacció  
Família artista  

Valoració de les millores  
Paciència  

Sentiments contrariats  
Indiferència  

No Grat  
Queixa   

No Recolzament 
        Taula 5.9. Sensacions rebudes 

Al revisar la primera pregunta des d’una mirada transversal dels eixos 

explicatius, comprovem que les diferències entre estaments tornen a aparèixer 

en més força i remarquen les tendències que ja aportaven cadascun dels eixos. 

D’aquesta forma, trobem que l’alumnat que practica amb assiduïtat la dansa 

i/o que l’ha triada com a activitat que forma part de la seua vida, no explicita 

la sensació de vergonya a ballar davant d’altres; gaudeixen de la dansa perquè 

senten que la seua pràctica els relaxa i allibera, i perquè els serveix per 

desconnectar de situacions problemàtiques o estressants, per tranquil·litzar-se 

i desfogar-se, i els facilita moments de reflexió. Es tracta d’alumnat que dedica 

temps i esforç a practicar la dansa i que sempre està predisposat a participar 

en espectacles de dansa. Consideren que la dansa els aporta nous 

aprenentatges i experiència en la vida, que millora les seues capacitats i reforça 

els seues coneixements. Valoren les amistats aconseguides a través de la dansa 

perquè pensen que es creen forts lligams i situacions d’encarinyament, ajuda, 

empenta d’uns/es als altres, convivència i companyerisme. Aquest alumnat 

reivindica la presència de la dansa en l’ensenyament obligatori perquè pensen 

que facilitaria l’accés a aquest art a major nombre d’adolescents i donaria 

oportunitats a aquelles persones que no hi poden accedir per motius 

econòmics o d’altre tipus. Consideren  que la no presència de la dansa en 
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l’ensenyament obligatori és un agravi comparatiu respecte de les altres arts que 

sí que estan contemplades en el currículum. D’entre aquest alumnat, hi han 

que reivindiquen la presència de la dansa en l’ensenyament obligatori com 

extraescolar i d’altres que la voldrien com assignatura curricular. Per a aquest 

alumnat, la participació en la Trobada CSE els ha aportat una altra visió de 

l’educació amb nous descobriments i aprenentatges, oportunitat de viure una 

experiència inoblidable, que pensen que tothom hauria de viure, i sentir-se 

part d’un gran espectacle que aporta confiança i acull a tot l’estudiantat.  

Per contra, l’alumnat que ha practicat la dansa  per primera vegada en aquesta 

experiència educativa que analitzem, ha manifestat la seua sensació de 

vergonya front als i les altres, tot i que aquesta ha estat lligada a cóm perceben 

el propi cos i a cóm se senten davant de la resta, preocupant-los, sobretot, la 

sensació de fer el ridícul. No obstant això, l’avanç en el treball corporal i 

l’augment de confiança amb els companys/es i amb la professora, que el 

treball corporal o el ball han facilitat, han suposat la pèrdua de la vergonya. 

Aquest alumnat coincideix amb l’anterior en la importància que li donen als 

moments de relax i alliberament d’estrès que la dansa facilita respecte d’altres 

assignatures més passives i que exigeixen treball per a casa. També 

coincideixen en dir que la dansa els aporta nous aprenentatges i valoren que 

aquests es realitzen a través d’activitats divertides. A l’igual que el grup 

anterior, parlen també de la dansa com facilitadora de relacions que no 

s’hagueren donat en una altre context. I l’alumnat del Musical s’apropa més al 

tipus de relació establert entre els ballarins i ballarines de CSE perquè en 

aquest grup també s’han donat relacions de cooperació, fusió del grup i el fet 

de compartir la idea de complir amb el projecte. A mesura que van 

progressant en el treball corporal o la dansa augmenten el seu esforç i 

dedicació. En el grup de menys edat, les xiques mostren més motivació que 

els xics i es queixen quan aquests s’impliquen poc. Les queixes de l’alumnat 

més major tenen a veure amb l’exigència del ball, amb el repertori o a no 
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saber, amb anterioritat a triar l’optativa, que anàvem a ballar. També 

coincideixen en valorar la presència de la dansa en l’ensenyament obligatori 

perquè permet moure’s front a la passivitat d’altres classes i aporta confiança, 

seguretat, lliure expressió, així com relaxació i estar a gust (categories que han 

sorgit com a aportacions i com a sensacions de la dansa). L’alumnat del 

Musical valora la dansa en l’ensenyament obligatori perquè creuen que 

afavoriria una major participació dels xics en l’Orla de final de grau d’ESO. 

 

5.2. De quina manera la dansa compleix la seua funció com a 

mitjà d’expressió i comunicació en el meu alumnat? 

Ha estat en 2n d’ESO on s’ha treballat directament la conscienciació del cos 

tenint en compte la seua funció expressiva i comunicativa. En els altres grups, 

tant des del ball com des de la dansa en els seus diferents estils, sempre ha 

estat present el treball expressiu i comunicatiu però no han estat enfocades les 

activitats amb aquesta finalitat. És per això que les respostes a aquesta 

pregunta d’investigació s’obtenen a partir d’extraure les categories emergents 

de les respostes al qüestionari d’activitats corporals de 2n d’ESO i de les 

observacions fetes en el diari docent sobre aquestes activitats i s’amplien amb 

els qüestionaris passats a l’alumnat de 4rt d’ESO i als ballarins/es de CSE, i 

amb el grup de discussió realitzat amb l’alumnat del Musical. En aquests 

estaments s’han tingut en compte sols les unitats d’anàlisi en les quals fan 

referència al cos o la dansa com a llenguatge expressiu i comunicatiu.  

Per a que resulte més clarificador, hem optat per referir-nos primer a 2n 

d’ESO per tal d’extreure les categories que després es comparen amb la resta 

d’estaments.  

Els eixos o categories prèvies han estat: la percepció que té l’alumnat de 2n 

d’ESO de l’ús que fan del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu; les Expressions, 
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Sensacions i Actituds que té l’alumnat de 2n d’ESO sobre el treball corporal realitzat a 

classe; i les Transformacions que s’ha donat al llarg del curs en 2n d’ESO, amb la 

realització de les activitats de treball corporal. 

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives als tres eixos o 

categories prèvies (Taula 5.10): Ús del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu; 

Expressions, Sensacions i Actituds sobre el treball corporal realitzat a classe; i 

Transformacions que s’han donat. 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida     
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

Taula 5.10. Triangulació relativa als tres eixos “Ús del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu”, “Expressions,          
Sensacions i Actituds sobre el treball corporal realitzat a classe” i “Transformacions que s’han donat”. 

Les categories explicatives que han emergit respecte d’aquesta pregunta en el 

qüestionari passat a l’alumnat de 2n d’ESO (QAC2E) han estat:  

-‐ Pel que fa a l’Ús (en la seua vida) del cos com a llenguatge expressiu i 

comunicatiu: Ballar, Gesticular, Fer activitat física i esport.  

-‐ Pel que fa a les Expressions, Sensacions i Actituds, sobre el treball corporal 

realitzat a classe: Dubtes sobre com nomenar allò que fan; Diferenciació entre ballar i 

fer activitats corporals expressives i comunicatives; Vergonya; Ridícul; Pèrdua de 

Vergonya; Millora de l’Expressió Corporal; Major capacitat de concentració (xiques); 

Major fluidesa; Major autoconfiança i confiança amb els altres; Major Participació. 

-‐ Pel que fa a les Transformacions que s’han donat al llarg del curs: Aprendre 

a diferenciar activitats corporals que impliquen expressió i comunicació, Pèrdua de la 

vergonya, Millora de l’Expressió corporal, Major domini corporal (millora la 
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coordinació de moviments i major fluidesa), Major autoconfiança i confiança amb els 

altres, Major participació i comunicació en les creacions grupals i Treball creatiu lliure 

amb menys estereotips. 

En el següent mapa conceptual es reflecteixen aquestes categories explicatives 

que han emergit del treball realitzat amb l’alumnat de 2n d’ESO  

 

Mapa Conceptual 5.3. Categories explicatives de la dansa com a mitjà d’expressió i comunicació. 

 

5.2.1. Ús del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu 

Ballar, Gesticular i Fer activitat física i esport 

A l’alumnat de 2n d’ESO se li ha preguntat directament sobre aquelles 

activitats que fa al llarg de la setmana o de la seua vida i que impliquen al cos 

com a llenguatge comunicatiu o expressiu. Dels vint-i-dos participants que 

han respost a les preguntes del qüestionari, onze xiques comenten que han 

practicat o practiquen ball; tretze (cinc xics i vuit xiques) es refereixen a 

gesticulacions; sis (cinc xics i una xica) afegeixen el treball que fem a les classes 

de música dels dimecres; i tretze (sis xics i set xiques) parlen d’un altre tipus 

d’activitat física com voleibol, córrer, patinar, aerobic, nadar, esquiar, tenis, 

gimnàstica rítmica, taekwondo, bàsquet, esquiar, judo, atletisme, fer educació 

física, steps, esport en general i futbol.  

Mostren així que, tot i que en fer-los la pregunta, ja portàvem vint i una 

sessions dedicades al treball corporal, iniciat el 17 de setembre, amb una sessió 
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setmanal, identifiquen la pràctica de l’esport com activitat expressiva i comunicativa amb el 

cos.  

-‐ “Ballar en classe de música els dimecres, ensenyar el dit per a insultar, moure la ma per a saludar 
o despedir-se, moure el cap de dalt a baix o d’esquerra a dreta per a indicar SI o NO, apuntar a 
algú amb el dit per a indicar que vols eixa cosa o que estas parlant d’eixa persona o cosa.” (Ae1-
2E) 

-‐ “Fa anys vaig donar classes de dansa moderna (Llenguatge expressiu). En 4rt de primària vaig 
participar en una obra de teatre com a narradora (Llenguatge comunicatiu)” (Aa3-2E) 

-‐ “Baile, voley, correr, patinar, aerobic.” (Aa4-2E) 
-‐ “Parlar i a l’hora fer gestos. Ballar de xicoteta. Patinar. Nadar. Esquiar. Quan t’enfades, fas 

gestos.” (Aa5-2E) 
-‐ “Taekwondo, basquet, música (els dimecres). Aquestes impliquen al cos, a més a més, Taekwondo 

com a llenguatge comunicatiu a més de música.” (Ae11-2E) 

 

5.2.2. Expressions, Sensacions i Actituds sobre el treball corporal 

realitzat a classe 

Hi ha alumnat de 2n d’ESO al que li costa entendre el treball corporal sense la 

finalitat de ser un ball i ho expliciten amb dubtes sobre com nomenar allò que estan 

fent (QAC2E) 

-‐ “Molta pressió a l’hora de fer el ball o el que siga, davant de tota la classe” (Aa16-2E)  
-‐ “Al principi tenia molta vergonya, per el tema de gesticular i això” (Aa8-2E) 
-‐ “[...] m’agradaria més poder fer aquestes coses amb més naturalitat” (Aa10-2E) 

Però sembla que la diferenciació entre ballar i fer activitats corporals per aprendre a 

expressar-se corporalment ha quedat entesa per la major part de l’alumnat (a les 

classes feia servir els dos termes depenent d’allò que treballàvem) (QAC2E) 

-‐ “He tingut molta vergonya quan vam començar aquestes classes de treball corporal” (Ae12-2E)  
-‐  “[...] personalment no m’agrada ballar ni el treball corporal en música” (Ae11-2E) 
-‐ “M’he sentit bé, amb un poc de vergonya per fer algunes activitats corporals.” (Aa5-2E) 
-‐ “Si que m’agrada aquesta activitat perquè crec que és molt important treballar el cos” (Aa3-2E) 
-‐ “Al principio me gustó bastante la idea de hacer trabajo corporal, y aún me gusta mucho” (Aa22-

2E) 

Les observacions i enregistraments audio-visuals de les sessions permeten  

fixar-se en allò que l’alumnat expressa amb el seu cos i la seua actitud. Així, 

categories que han emergit en el qüestionari, verbalitzades per l’alumnat, 

apareixen també en el diari docent, extretes de l’observació dels seus cossos i 

231



Cossos	  que	  parlen	  
Elena	  Llopis	  

	  

de cóm se situen i actuen durant les activitats. A continuació es mostren 

algunes: 

L’alumnat comenta que durant les primeres sessions tenien sensacions de 

vergonya i de fer el ridícul i just això mateix era el que jo percebia a través del seu 

llenguatge corporal i anotava en el diari de camp. Es pot veure en les següents 

unitats d’anàlisi  

-‐ “He tingut molta vergonya quan vam començar aquestes classes de treball corporal” (QAC-
Ae12-2E) 

-‐ “Al principi em va paréixer un poc ridícul el fer treball corporal” (QAC-Aa17-2E) 
-‐ “He observat que, en general, tenen molta vergonya, no s’atreveixen a expressar-se obertament. 

Els entra rissa (crec que per la sensació de fer el ridícul).” (DD2E) 
-‐ “Segueixen sense expandir-se per l’aula, amb tendència a apilotonar-se i amb els moviments molt 

propers al cos. També els costa moure’s en silenci.” (DD2E) 
-‐ “Els costa mirar-se als ulls.” (DD2E) 

L’alumnat expressa que després de varies sessions, en les quals ja s’han 

realitzat activitats de relació i comunicació corporal, se senten millor i mostren 

la pèrdua de la vergonya i la millora en l’expressió corporal. Són sensacions que també 

he percebut i anotat al diari de camp. Ho mostren les següents unitats d’anàlisi 

-‐ “[...] em pareix una activitat interessant. [...] També m’agrada perquè t’ajuda a perdre la 
vergonya i a expressar-te millor amb el cos.” (QAC-Aa7-2E) 

-‐ “[...] i ara me costa menys expressar-me amb els gestos.” (QAC-Aa8-2E) 
-‐ “Van perdent la por a moure’s i a fer el ridícul.” (DD2E) 
-‐ “Estic contenta de veure que s’han desinhibit des del començament del curs fins ara i que han 

perdut la vergonya” (DD2E) 

La concentració és important a l’hora de realitzar les activitats corporals 

individuals, per parelles i en grup. Les xiques mostren major capacitat de concentració 

que els xics. L’alumnat ho verbalitza i jo també ho havia enregistrat en el diari 

de camp 

-‐ “com que els grups no els elegim nosaltres a vegades ens toca en xics que no fan rés de rés.” 
(QAC-Aa-2E) 

-‐ “[...] aunque és un poco molesto intentar hacer algo con tu grupo y que alguno/s molesten.” 
(QAC-Aa-2E) 

-‐ “Observe que als xics els continua costant el treball en silenci i el concentrar-se amb el que estan 
fent. Estan més pendents d’interactuar entre ells i alguns tendeixen a jugar a lluitar. Les xiques, 
en canvi, es prenen el treball corporal amb més ganes i concentració.” (DD2E) 
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Pel que fa al domini corporal, al llarg de les sessions ha millorat la coordinació 

dels moviments i han agafat major fluidesa, excepte l’alumnat més vergonyós o 

amb por a fer el ridícul, que mostra rigidesa en el seu cos. Apareix també en 

l’alumnat i en el diari de camp   

-‐ “[...] em solte més” (QAC-Aa17-2E) 
-‐ “poc a poc vaig anar soltant-me.” (QAC-Aa23-2E) 
-‐ “En la sessió d’avui he pogut  comprovar com estan a nivell de coordinació de moviments. En 

general, quasi tots i totes han ajustat bé els seus moviments a la música i han mostrat que poden 
coordinar-los amb les palmades. He vist que costa més a qui està més rígid o té més vergonya o 
sensació de ridícul.” (DD2E) 

Realitzem activitats que ajuden a generar confiança i l’alumnat verbalitza que 

tenen major autoconfiança i confiança amb els altres Ho mostren les unitats d’anàlisi 

-‐ “però a mesura que passa el temps agafo més confiança en mi mateixa.” (QAC-Aa2-2E) 
-‐ “ara ja tinc més confiança amb Elena i amb la classe” (QAC-Aa17-2E) 
-‐  “[...] amb la música Let her got de Passenger, per parelles formades per mi, hem treballat una 

activitat de tindre confiança en l’altra persona” (DD2E) 

Les activitats corporals amb 2n d’ESO conclouen amb alguns treballs creatius en 

grup. En un primer moment del procés els done indicacions per a que creen i 

comencen a sorgir alguns moviments que es nota que sorgeixen de dins i de la 

comunicació i consens de l’alumnat. També, cada vegada, hi ha major 

participació de l’alumnat. Així apareix en les seues respostes al qüestionari i en el 

diari de camp 

-‐ “ho passem bé tots junts ballant o creant coreografies.” (QAC-Ae1-2E) 
-‐ “Una bona sensació a l’hora de fer la coreografia.” (QAC-Aa16-2E) 
-‐ “ [...] trobe interessant que tots i totes participen en el procés creatiu. Per a ser el segon muntatge 

que fan, tots els grups han estat molt bé.” (DD2E) 
-‐ “[...] En general tots i totes estan prou implicats en l’activitat.” (DD2E) 

 

5.2.3. Transformacions que s’han donat 

Finalment, les transformacions que s’han anat produint emergeixen de dues 

fonts i moments diferents:  
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-‐ les que han anat sorgint amb le categories esmentades: Pèrdua de vergonya; 

Millora de l’expressió corporal; Major capacitat de concentració (de les xiques); Major 

fluidesa; Major autoconfiança i confiança amb el altres; i Major participació (extretes 

de les respostes al qüestionari i de les observacions docents de les 

sessions). 

-‐ I altres, que emergeixen de la pròpia pràctica creativa dels grups, tant de les 

observacions docents sobre les reaccions de l’alumnat front als 

suggeriments que se’ls va fent, com dels vídeos enregistrats que mostren 

l’evolució dels treballs creatius en grup, i dels comentaris del grup 

d’alumnes (sis xiques) que més transformacions han fet. Sorgeixen, per 

tant, de les categories relatades a continuació. 

Al llarg del procés, un grup de xiques suggereix que el següent treball creatiu 

siga lliure pel que fa a la tria de la música, el tema i la composició dels grups. 

Em sembla una bona iniciativa i ho valore com una proposta de maduració del 

treball que estem realitzant.  

-‐ “Un grup de xiquetes m’han demanat fer un treball per grups però triats per ells i elles i poder 
seleccionar també la música que vulguen. Els he dit que em sembla bé i que ho plantejarem al grup.” 
(DD2E) 

Pel que fa als resultats d’aquesta experiència, al començament és molt 

impersonal perquè imiten estereotips, copiant les coreografies de Youtube amb 

moviments superficials i inexpressius.  

- “Els tres grups de xiques han començat a preparar balls amb els típics passos extrets de Youtube” 

(DD2E) 

Depenent dels grups, les seues respostes als canvis que els suggereisc són: 

reaccionar a la contra, poca implicació, desgana i ganes d’intentar-ho 

-‐ “Els costa entendre-ho. Volen fer les coreografies que han vist en Youtube i diuen que són 
moviments que expressen ja alguna cosa. Intenten extraure de les coreografies, ja fetes, la 
temàtica.” (DD2E) 

-‐ “Un grup de xiques, el menys nombrós són reacies al canvi; trien com a tema l’amor perquè tenen 
ja la cançó triada sobre l’amor d’un xic a una xica.” (DD2E) 
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-‐ “El grup de set xics estan asseguts i no tiren endavant. Han triat ja el tema (La Felicitat) però 
els costa trobar la música i semblen desganats.” (DD2E) 

-‐ “Com els vaig dir que fugiren dels estereotips de ball, han intentat expressar el text. Ho han fet 
amb vergonya i sense molta implicació. Ni s’han mogut del lloc. Han estat prou estàtiques i 
avorrides.” (DD2E) 

-‐ “[...] encara que de quant en quant han utilitzat moviments estereotipats, han posat molt de la 
seua part i el resultat ha estat interessant i bonic. Es veu implicació i ganes de fer-ho bé.” 
(DD2E) 
 

Però tot i així, els processos creatius van evolucionant i els treballs creatius de 

final de curs acaben mostrant també major autenticitat  (DD2E) 

-‐ “El grup de (4 alumnes)... havien començat igual que les altres però són menys inclinades al canvi 
i estan intentant ser més autèntiques.” 

-‐ “El grup de (7 xiques) han avançat prou, han canviat la primera idea que tenien i estan creant 
moviments nous, fugint dels estereotipats.” 

-‐ “El grup de les sis xiques ha realitzat un treball totalment creatiu. Han fugit dels estereotips i el 
resultat ha estat magnífic.”  
 

Així ho manifesten en la Gravació Audio-Visual que els vaig fer en la última 

sessió del curs (GAV2E) 

-‐ M: Bueno, pues, primer vam començar en una cançó i pensàvem que els balls podíem fer no com 
t’agraden a tu sinó balls normals...  

-‐ E: normals no...  
-‐ M i E: balls de youtube.  
-‐ M: I clar, vam arribar a classe i tu vas dir que tenia que ser expressiu i llavors, vam canviar la 

cançó i vam començar a fer més tipo... expressiu.  
-‐ E: però jo crec que va quedar millor.  
-‐ Jo: i el resultat vos ha agradat?  
-‐ Elles: si.  
-‐ “Volem dir-te la veritat. Ens vàrem enfadar quan ens digueres que ho canviarem perquè ja ho 

teníem prou avançat però ara estem contentes perquè ens agrada més el que hem fet” 

Finalment, després d’un curs sencer en el qual no he impartit classe a aquest 

grup, m’he retrobat amb una de les alumnes perquè s’ha presentat al càsting 

de ballarins/es de CSE i he pogut comprovar amb grat el resultat de la seua 

transformació  

-‐ “En preguntar-li quin estil de ball havia fet, em va dir “he ballat com tu volies que ho férem en les 
classes del curs passat”. I és cert. En el vídeo es veu que s’ha deixat dur per la música i que el 
moviment flueix des de dins. No està pendent de fer uns passos preconcebuts i el seu cos es mou 
amb major llibertat i energia. Crec que el que ha passat amb E és un exemple clar de que el 
treball realitzat durant el curs passat ha merescut la pena” (DD2E). 
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Pel que fa als altres tres estaments, cal recalcar que en 4rt d’ESO no hem 

realitzat un treball específic de consciència del cos a nivell de llenguatge 

expressiu i comunicatiu i, tot i així, encara que no siga amb un percentatge 

significatiu, aquest alumnat ha destacat l’expressió corporal.  

En preguntar-los sobre el plantejament de l’assignatura, sobre com s’han 

sentit i què pot aportar que no es dona en altres assignatures, tres xiques i un 

xic fan referència a Perdre la vergonya en expressar-se amb el cos, de llibertat 

d’expressió  i d’expressar-se amb el cos i el moviment (QB4E) 

-‐ “hemos perdido un poco de verguenza a la hora de bailar y expresarnos con nuestro cuerpo.” 
(Aa1-4E) 

-‐ “Llibertat d’expressió” (Aa24-4E) 
-‐ “Expressar amb el teu cos i el moviment”. (Aa31-4E) 
-‐ “Expressió corporal i ritme.” (Ae41-4E) 

I dos xics es refereixen a controlar el cos i autoconfiança per manifestar com se 

sentien respecte del seu cos i què els ha aportat el treball realitzat 

-‐ “jo no em veia capaç de soltar-me ni tansevol ballar tant. Al principi em sentia un poquet “pato” i 
estava molt avergonyit. Seguretat en tu mateix” (QBAe8-CSE) 

-‐ “controlar millor el cos i aprendre tècniques que poder utilitzar fora de l’aula.” (QBAe38-4E) 

Les observacions del diari docent sobre les sessions amb l’alumnat de 4rt 

reforcen el control del cos  

-‐ “He observat que cada vegada els costa menys aprendre els balls. Trobe que han millorat en 
postura corporal, en coordinació de moviments individuals i coordinació amb la parella i en el sentit 
rítmic, d’acoblar els moviments a la música.” (DD) 

L’alumnat del Musical, en el grup de discussió (GDBM), compara els tipus de 

dansa que es fan en el Musical i en CSE (on també han participat com a cor) 

amb el que es fa a les orles de l’institut i destaquen l’expressivitat, la comunicació i 

el control del cos 

-‐ S: “home!, jo pense que, per exemple en Com Sona l’ESO, se mira des d’un altre punt, no és com 
un ball de saló o el que dèiem abans de les orles. És, pues, expressivitat amb el teu cos, per 
exemple les coreografies del cor, que no són complicades però, vulgues o no tens que aprendre a 
utilitzar el teu cos perquè si no, no te pot eixir. I després, els ballarins i les ballarines també, ehh! 
Els balls que fan no són fàcils, tenen que aprendre a menejar bé el seu cos.” 
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-‐ V: “Clar, jo veig que en estes experiències del musical o el Com Sona l’ESO i tal, no, no es fan 
balls per a mostrar habilitats sinó per a expressar una història, mmm! el que sents dins, com veus 
tu la música, com la sents i [...]  aprenem a expressar coses amb música i amb el nostre cos, i això 
no, no ho sé, no ho he vist en molts instituts.”  

-‐ V: “i quan estàvem al musical si que podia deixar eixa part de dramatitzar-ho,...” 

En les següents unitats d’anàlisi, l’alumnat del Musical manifesta les 

transformacions experimentades pel que fa a soltar-se, expressar amb el cos i conèixer-

lo (GDBM) 

-‐ S: “No era fàcil per a mi, però poc a poc, quan vam començar a fer les coreografies i tot això, poc 
a poc vaig anar soltant-me una mica més i... era més senzill fer-ho.” 

-‐ S: “Jo pense que abans del Musical, la meua expressivitat amb el cos era nul·la però a partir dels 
assajos, d’eixe dissabte i això, pues, quan tinc que fer algun ball i o alguna coreografia, em resulta 
més fàcil el menejar-me i expressar-me amb el cos.” 

-‐ I: “Jo si que pense que ha sigut prou... jo si que en teatre, si que he fet algo més però, jo, de dansa, 
si no haguera passat per eixe procés, no hauria sigut capaç de posar-me en un escenari a ballar i 
inclús el que dius tu (mira a S) de conèixer el teu cos i aprendre a expressar amb ell més tirant cap 
a la dansa.” 

L’observació docent de tot el procés de muntatge del Musical també és un 

exemple del treball realitzat envers la millora de l’expressió corporal i del domini del 

seu cos.  

-‐ “Els he explicat que necessite que facen un treball corporal de prendre consciència dels seu cos; 
millorar la seua postura; sentir-se bé amb ells mateix (no tindre sensació de ridícul o de no estar 
fent-ho bé). Que és important que els moviments flueixen amb naturalitat; que no hi hagen 
tensions i que puguen gaudir amb el ball.” (DD) 

-‐ “Es tractava de buscar la posició correcta; de que prengueren consciència de les parts del seu cos i 
de cóm es poden moure independentment; de perdre la rigidesa sobretot de la columna vertebral; de 
combinar els moviments amb la respiració.” (DD) 

I mostra les transformacions que s’han donat en l’alumnat participant i en la 

forma d’apropar-se a la dansa, aprenent també el seu llenguatge  

-‐ “[...] una sessió és poc per aconseguir els millors resultats però, al menys, ara ja puc parlar-los en 
un llenguatge lligat a la dansa i a la millora dels seus moviments.” (DD) 

Després, en el grup de discussió, m 

I pel que fa als Ballarins i Ballarines de CSE, manifesten que fan un ús de la 

dansa com a llenguatge expressiu i comunicatiu quan parlen d’ella com una forma 

d’expressió i art, d’expressió sense paraules, d’expressió de sentiments, i de com els 

permet llegir i entendre el llenguatge corporal (QBCSE) 
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- “Per a mi la dansa és una forma d’expressió, un art.” (Ba1-CSE) 
-  “El que més m’agrada de la dansa és poder expressar-me sense paraules i mourem al ritme de la 

musica.” (Ba5-CSE) 
- “Doncs de la dansa, principalment, m’agrada l’expressió i el sentiment que s’ha de transmetre.” 

(Bi6-CSE) 
-  “A mi m’agrada el poder expressar-me sense la necessitat d’utilitzar el llenguatge que tothom 

utilitza, pense que els ballarins tenim eixe sentit extra que ens fa entendre els altres simplement 
mirant-los.” (Bi7-CSE) 

-  “M’agrada molt a l’hora d’expressar, explicar amb el cos el que les paraules no poden.” (Ba9-
CSE) 

També manifesten les transformacions que la dansa ha obrat en ells i elles 

respecte a vèncer la vergonya, ser més positiva, madurar, organitzar-se, crear una 

personalitat pròpia, tenir confiança, esforçar-se i superar-se (QBCSE) 

- “Amb la dansa he aprés a estar damunt d’un escenari i gràcies a ella he segut capaç d’actuar en 
algun teatre i musical (cosa que mai haguera fet perquè sempre he tingut prou vergonya)”  (Ba1-
CSE) 

- “ Quan vaig a entrenar i arribe a casa estic com renovada, inclús més positiva, si em tinc que 
passar tota la vesprada estudiant, si puc furte una hora per a ballar i despres seguir amb la ment 
clara, realment m’ajuda molt”  (Ba2-CSE) 

- “M’ha servit al llargs d’aquests anys per madurar més que altra gent de la meua edat, per 
organitzar-me, per lluitar des de dues bandes i saber com fer-ho, per diferenciar quan està mal i 
quan està bé, per saber quan alguna cosa és injusta, m’ha servit per crear la meua personalitat i 
crear-me a mi com a persona.”  (Ba3-CSE) 

- “Quan balle em transforme per complet. Eixa persona que sóc quan balle és qui jo sóc en realitat” 
(Ba4-CSE) 

- “ La dansa m’ha ajudat molt a perdre la vergonya i estar més segura de mi mateixa.” (Ba5-
CSE) 

- “Crec que m’ha ajudat molt a créixer com a persona, a reflexionar sobre les meves temors 
interiors, i també a ser més oberta amb la gent, a vèncer i superar-me cada dia més.” (Ba10-
CSE) 

- “Així que la dansa em serveix per a esforçar-me, desconnectar de la rutina diària, aconseguir unes 
metes (com ho és que m’agafin al càsting de CSE), per tenir més seguretat en mi mateixa i també 
per conèixer a gent que pertany al mateix món de la dansa.” (Ba11-CSE) 

La següent taula (Taula 5.11) recull les transformacions que s’han donat en 

l’alumnat de 2n d’ESO amb el treball realitzat a classe sobre la dansa com a 

mitjà d’Expressió i Comunicació i les compara amb les que sorgeixen dels 

altres tres grups en parlar sobre  aquesta percepció de la dansa 
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Taula 5.11. Comparativa sobre les Transformacions en l’ús de la dansa com a mitjà d’expressió i comunicació 

 

Així, en fer una mirada transversal de les categories que han emergit en els 

diferents estaments i que tenen a veure amb l´ús de la dansa com a mitjà 

d’expressió i comunicació, comprovem que l’alumnat de 2n d’ESO i els 

ballarins/es de CSE es troben en pols oposats pel que fa a la consideració 

inicial del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu. Cal assenyalar que, 

mentre al primer grup se’ls ha forçat a pensar, preguntant-los directament, en 

el grup dels ballarins/es, referir-se a la dansa com una forma d’expressió 

emergeix amb naturalitat quan parlen d’allò que els agrada de la dansa, de què 

els aporta i per a què els serveix. L’alumnat del Musical que ha participat en el 

TRANSFORMACIONS  
SOBRE L’ÚS DE LA DANSA COM A MITJÀ D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 

 2n ESO 4rt ESO MUSICAL Ballarins/es 
CSE 

 

Sobre entendre el 

treball corporal 

i/o la dansa com 

un llenguatge 

expressiu i 

comunicatiu 

- Alguns/es 
identifiquen la pràctica 
de l’esport, ballar i 
gesticular com activitat 
expressiva i 
comunicativa amb el 
cos 
- Altres diferencien 
activitats corporals 
expressives i 
comunicatives del fet 
de sols ballar 

 

-  Fan ús dels terme 
“expressió” en referir-
se al cos i al moviment 
 

- Diferencien entre el 
tipus de dansa que es fa 
a l’Orla (inexpressiu) i 
el que es fa al Musical i 
a CSE (expressiu, 
comunicatiu i de 
control corporal) 
 

ÚS de la dansa com a: 
- Forma d’expressió i art 
 - Expressió sense 
paraules 
- Expressió de 
sentiments 
- Llegir i entendre el 
llenguatge corporal 

 

Sobre les millores 

que ha generat 

l’ús del cos com a 

llenguatge 

expressiu i 

comunicatiu   

- Millora de l’Expressió 
Corporal 
 
- Major autoconfiança i 
confiança amb els altres 
 
- Pèrdua de la vergonya 
 
 
 
- Major fluidesa 
 
 
 
 
 
 
- Treball creatiu lliure 
amb menys estereotips  
   
- Major autenticitat 
 
- Major capacitat de 
concentració (de les 
xiques) 
 
- Major participació 
  
- Iniciativa (xiques) 
 
 

- Millora l’Expressió 
corporal  
 
- Autoconfiança 
 
 
- Pèrdua de la vergonya 
(en expressar-se amb el 
cos) 
 
- Major fluidesa i 
control del cos (millora 
la postura corporal, 
millora la coordinació 
de moviments 
individuals i de parella) 
 
- Major llibertat 
d’expressió 
 
 

- Millora l’Expressió 
Corporal  
 
- Major coneixement 
del cos que els 
proporciona seguretat 
 
 
 
 
- Major fluidesa i 
control del cos (menys 
rigidesa) 
 
 
 
 

 
 
 
- Tenir confiança 
 
 
- Vèncer la vergonya 
 
 
 
 
 
 
- Ser més positiva 
 
- Madurar 
 
- Organitzar-se  
 
 
- Crear una personalitat   
pròpia 
 
- Esforçar-se  
 
- Superar-se 
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grup de discussió es refereixen a expressivitat, comunicació i control del cos 

quan comparen els balls del Musical i de CSE amb els balls de l’Orla. En 4rt 

d’ESO hi ha alumnat que ha incorporat al seu vocabulari l’ús del terme 

expressió en referir-se al cos i el moviment.  

I, pel que fa a les transformacions que les activitats realitzades han aportat a 

l’ús del cos com a llenguatge expressiu i comunicatiu, en els tres estaments on 

majoritàriament no practiquen la dansa (2n i 4rt d’ESO i alumnat del Musical) 

han aconseguit soltar el cos i agilitzar els moviments. Això els ha aportat 

millores en l’expressió corporal i els ha generat major confiança en sí mateix i 

pèrdua de la vergonya. A més, en 2n d’ESO ha hagut alumnat que ha millorat 

en els treballs creatius lliures, amb menys ús de moviments estereotipats i, per 

tant, major autenticitat a l’hora d’expressar-se amb el seu cos. 

 

5.3. Des dels paràmetres que utilitza el meu alumnat per a 

definir, manifestar i construir la seua identitat, la dansa facilita 

elements de construcció identitària? 

Per a respondre aquesta pregunta ha estat necessari realitzar dos passos en el 

procés de la investigació: primerament, averiguar quins son els paràmetres que 

l’alumnat utilitza per a construir la seua identitat i després, en funció dels 

mateix, analitzar cóm els aprenentatges i avanços generats en el treball 

corporal poden repercutir en aquesta construcció identitària. 

 

5.3.1. Quins són els paràmetres que l’alumnat utilitza per a construir la 

seua identitat? 

Com ja s’ha explicitat en l’apartat anterior, ha estat en 2n d’ESO on s’ha 

treballat directament amb el cos, tenint en compte la seua funció expressiva i 
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comunicativa. Amb aquest alumnat s’ha treballat també el concepte d’identitat 

i la idea que tenen de cóm construir-la. Per tant, les categories emergents que 

responen a aquesta sub-pregunta d’investigació han estat extretes de les eines 

utilitzades per a tal fi amb aquest alumnat.  

El següent mapa conceptual mostra els paràmetres que l’alumnat de 2n 

d’ESO, de l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim, utilitza per a construir la 

seua identitat. Extret de (QI2E), (DI2E) i (FIP2E) 

Mapa Conceptual 5.4. Paràmetres de construcció de la Identitat 

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments, relatives a l’eix Paràmetres que l’alumnat utilitza per a construir la seua 

identitat (Taula 5.14): 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X    

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X    
DI(codi estament) Diari investigació X    

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X    

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

X    

R(codi estament) Relats de vida     
GD(codi estament) Grup de discussió     
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
X    

     Taula 5.14. Triangulació relativa a l’eix “Paràmetres que l’alumnat utilitza per a construir la seua identitat”. 
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En el qüestionari sobre identitat passat a l’alumnat de 2n d’ESO, les respostes 

a què entenen per identitat han incidit en torn a la definició “la forma de ser que 

identifica i diferencia”. En el debat posterior sobre les respostes al qüestionari, 

hem aprofundit sobre què és el que ens identifica i les respostes han estat: 

l’edat, el lloc de naixement, els gustos, els hobbies, les amistats, el posicionament davant dels 

estudis, l’estètica, la higiene... Així ho expressen 

-‐ “Se nos ha ocurrido una duda, que no sabemos si la profesora se refiere a nuestros datos personales 
o nuestra forma de ser. Pero hemos pensado que es nuestra forma de ser, porque es lo que nos 
identifica y nos diferencia de los demás” (QI2E) 

-‐ (Llistat  en la pissarra d’allò que creuen que ens identifica) 

Consideren que la identitat es manifesta a través del caràcter, la personalitat, el 

comportament, la vida quotidiana, els carnets d’identitat, l’edat, les paraules, els gestos, la 

vestimenta (QI2E) 

-‐ “es manifesta en la teua personalitat.”  (Ae11-2E i 4 alumnes més) 
-‐ “es manifesta en el teu dia a dia.” (Aa14-2E) 
-‐ “es manifesta en el comportament de la persona.” (Aa2-2E i 5 alumnes més) 
-‐ “Se manifiesta en carnets de identidad”  (Aa21-2E i 2 alumnes més) 
-‐ “Es manifesta en el caràcter, en el comportament.” (Aa3-2E i 4 alumnes més) 
-‐ “En la edad.” (Ae6-2E) 
-‐ “En tu, en les paraules i els gestos.” (Aa22-2E) 
-‐ “En la forma de ser i de pensar una persona”  (Ae1-2E i 3 alumnes més) 
-‐ “A l’hora d’actuar i en la forma de vestir, etc.” (A23-2E i 3 alumnes més) 

I també es manifesta en les relacions amb els altres, produint relacions positives de: 

comunicació, adaptació, amistat i convivència, o relacions negatives: d’incomunicació, 

baralles i diferències (QI2E) 

-‐ “Normalment no passa rés, però hi ha vegades que si les identitats són molt diferents poden haver-
hi batalles èpiques (a lo Willy Rex)” (Ae11-2E) 

-‐ “Que no es porten bé i no parlen molt”  (Aa2-2E i 1 alumne més) 
-‐ “Cada persona se relaciona amb l’altra depenent de la seua forma de ser.” (Aa19-2E) 
-‐  “Ocurreix la comunicació.” (Aa32E i 3 alumnes més) 
-‐ “Encara que siguen diferents es poden portar bé.” (Aa10-2E) 
-‐ “Que si volen portar-se bé tenen que aprendre a conviure”  (Ae12E i 1 alumne més) 
-‐ “Es fan amics.” (Ae26-2E) 
-‐ “Que es tenen que adaptar l’un a l’altre.” (Aa8-2E) 
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A la pregunta de si hi ha identitats individuals i de grup, quinze alumnes 

consideren que hi ha dels dos tipus i onze alumnes creuen que sols hi ha 

identitat individual. Algunes de les respostes són (QI2E) 

-‐ “quan estàs tu amb un amic pots ser d’una forma i quan estàs amb molta gent pots ser diferent.” 
(Ae13-2E) 

-‐ “No, cada un té una identitat diferent, perquè ninguna persona és igual a una altra.”	  (Aa3-2E) 
-‐ “Tots tenim una identitat, sols que, quan estem en companyia, canviem.” (Aa22-2E) 
-‐ “No ho sabem però creiem que si; per exemple un grup de gòtics.” (Aa4-2E) 

I pel que fa a la formació de la identitat, set alumnes pensen que ve donada 

però que es va desenvolupant al llarg de la vida i vint-i-un alumnes pensen que 

es construeix a través de les relacions amb els altres, influint en ells o deixant-

se influir. Majoritàriament, manifesten que la identitat canvia del context 

familiar als altres contextos (amistats, famílies de les amistats, diferents 

amistats...). Algunes de les respostes són (QI2E) 

-‐ “La identitat es construeix segons la persona es porta amb les demés persones.” (Ae11-2E) 
-‐ “Vé donada pels teus pares, prò despres la pots canviar.” (Aa14-2E) 
-‐ “La identitat es construeix segons la persona amb què estàs.” (Aa2-2E) 
-‐ “Es construeix, porque la creas tu con tu forma de ser.” (Aa21-2E)) 
-‐ “Crec que vé donada, però tu la vas desenvolupant al llarg de la vida.” (Aa2-2E) 
-‐ “Es construeix perquè al llarg de la vida vas canviant.” ( Aa23-2E) 

A l’utilitzar la tècnica de la foto per a mostrar a la classe la seua identitat, han 

estat nou alumnes les que l’han portada i les categories que han emergit, i que 

tenen a veure amb allò amb què s’identifiquen, han estat: Estats d’ànim, Relació i 

Identificació amb els altres, Manifestació dels gustos, Identificació amb hobbies i Allò que 

els recorda moments o persones significatives. Algunes de les unitats d’anàlisi són 

(FIP2E) 

-‐ “He elegido esta imagen porque me siento cómoda con ellas. Estoy siempre feliz. Me siento muy 
agusto con ellas. Estoy casi siempre con ellas y las quiero mucho.” (Aa22-2E)  

-‐ “Pues he elegido esta foto porque, a parte de que estoy en plan feliz, vale?( Muy pocas personas me 
han visto llorar alguna vez o lo que sea eso). Pues, a parte de eso, salgo dibujando que es algo que 
siempre me ha gustado desde pequeña, y ya llevo bastantes años dibujando porque me encanta. Y 
esa foto porque creo que me representa mucho.” (Aa3-2E) 

-‐  “[...] todo lo que hay en mi estanteria es lo que quiero poner y lo único que he añadido ha sido 
esta foto (la señala. És ella amb les seues amigues) porque me gusta mucho y entonces le hice la 
foto a la estanteria. [...]; toda mi vida ha estado ahí. Yo me siento orgullosa de ésto (assenya-la 
prestatgeria).” (Aa17-2E) 
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5.3.2. Quins elements de la dansa poden facilitar la construcció 

identitària del meu alumnat? 

Per a respondre a aquesta pregunta, partim de les categories que han emergit 

en l’apartat anterior respecte de la identitat i que es refereixen al seu concepte, la 

seua manifestació, els tipus i la formació de la mateixa. Es tracta ara de comprovar 

si s’evidencien en tot allò que ha emergit respecte de la dansa i el treball 

corporal en cadascun dels estaments o grups i en les observacions docents. 

El següent mapa conceptual mostra els elements de la dansa que poden 

facilitar la construcció de la identitat 

 

Mapa Conceptual 5.5. Elements de la dansa facilitadors de la construcció de la Identitat 

a) Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar el concepte d’Identitat  

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives a l’eix Elements en la 

dansa que poden contribuir a desenvolupar el concepte d’Identitat (Taula 5.12): 

 

 

 

244



Capítol	  5	  	  
Resultats	  

	  

 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari  
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
 (Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

 Personal) 
    

Taula 5.12. Triangulació relativa a l’eix “Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar el concepte 
d’Identitat”. 

Partint del concepte d’Identitat com “la forma de ser que ens identifica i 

diferència” (QI2E) trobe evidències de que el treball corporal i de dansa 

realitzat amb el meu alumnat contribueix a la construcció del concepte 

d’identitat en les següents categories: Amistats, Estètica, Estats d’Ànim i Moments 

i Persones significatives. 

Pel que fa a les amistats, la millora de les relacions ha estat comentada per 

l’alumnat de 4rt d’ESO, l’alumnat del Musical i els Ballarins/es de CSE. En 4rt 

d’ESO amb referències sobre sentir-se bé i relacionar-se amb major fluidesa 

amb els companys/es; compartir, integrar-se i solidaritzar-se; i establir 

relacions improbables. En l’alumnat del Musical referint-se a la cooperació, la 

fusió del grup i el fet de compartir la idea de complir amb el projecte 

(responsabilitat). I entre els ballarins i ballarines de CSE amb els seus 

comentaris sobre amistats duradores, lligams, carinyo, ajuda, empenta, 

convivència i bons companys. En les observacions docents de tots els grups 

s’esmenta la millora de les relacions. Ho exemplifiquen les següents unitats 

d’anàlisi 

-‐ “Treball de grup. Companyerisme” (QBAe6-4E) 
-‐ “va ser un dia que va servir també per a fusionar un poc el grup, per a juntar-nos i fer pinya 

perquè  no donava molt de temps a juntar-nos i va servir per a això també (la resta afirma)” 
(GD-IMUS) 
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-‐ “Els assajos van ser especials perquè els vaig compartir en uns companys únics. La convivència en 
ells em va agradar molt i la repetiria mil voltes. Era dur assajar tantes hores seguides però teníem 
tant bon rollo entre nosaltres que les hores es passaven volant.” (RB-Ba9CSE) 

-‐ “Per primera vegada veig que els treballs creatius en xicotets grups estan ajudant a crear més 
cohesió entre l’alumnat perquè s’ho agafen com a un repte. També està funcionant bé el fet de 
mesclar alumnat que, de normal, no treballarien mai junts.” (DD2E) 

-‐ “El fet de ballar en parella i anar canviant en cada ball està propiciant les relacions dintre dels 
grups i ajuda a millorar el clima de la classe.” (DD) 

Pel que fa a l’Estètica, és una categoria que no ha emergit en cap dels grups 

analitzats però que considere rellevant incloure perquè sí que s’ha donat entre 

l’alumnat de 4rt d’ESO fora de les pràctiques educatives que han servit per a 

dur a terme aquesta investigació. Es tracta del grup de xiques que han 

participat ballant en l’Orla de graduació i sobre les quals he fet observacions 

en el diari de camp. En aquestes observacions l’estètica apareix com un 

element de pes en la concepció que tenen de la dansa. La tinc en compte 

perquè crec que és rellevant per a la investigació, pel contrast que suposa amb 

les altres activitats i perquè es dona molt entre les adolescents. Així ho 

reflecteix la següent unitat d’anàlisi 

-‐ “He estat també assistint a alguns assaigs de les xiques de l’orla i ha passat una cosa curiosa: quan els 
suggeria alguns moviments per a completar trossos de la música que encara no estaven coreografiats, 
m’han dit que no poden fer moviments cap a baix, que impliquen moviments de cap perquè això les 
despentinarà. No volen ni despentinar-se ni suar.” (DD) 

Respecte als Estats d’ànim com a mostra d’identificació, apareixen relacionats 

amb la dansa en els ballarins i ballarines de CSE en referir-se a allò per a què 

els serveix. Considere rellevant incloure-ho encara que sols aparega en aquest 

estament perquè identificar-se amb la dansa a través dels estats d’ànim que els 

produeix té a veure amb la presència que aquesta té en les seues vides i, en 

aquest sentit, és l’únic grup en el que la dansa forma part del seu dia a dia. Les 

categories que ham emergit són: relaxació, gaudiment, renovació, positivisme, felicitat i 

llibertat (QBCSE) 

-‐ “i disfrute ballant” (Ba9-CSE) 
-‐ “Ballant soc feliç, és el meu moment del dia, el moment en el qual només estic jo i el meu cos, es més 

quan he estat lesionada i he estat dues setmanes sense ballar, m’he notat com deprimida, com que me 
faltava algo” (Ba2-CSE) 
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-‐ “Quan vaig a entrenar i arribe a casa estic com renovada, inclús més positiva, si em tinc que passar 
tota la vesprada estudiant, si puc furte una hora per a ballar i despres seguir amb la ment clara, 
realment m’ajuda molt” (Ba2-CSE) 

-‐ “En primer lloc, per a mi la dansa és sinònim de llibertat” (Ba4-CSE) 

Ha estat en el Musical i en CSE on l’alumnat s’ha esplaiat en referir-se als 

moments viscuts i a les persones significatives, bé per tractar-se d’aquelles amb qui ho 

han compartit o bé per ser les que han ajudat a fer-ho possible. En 2n d’ESO 

l’alumnat destaca les classes com moments d’entreteniment i aprenentatge. En 

4rt d’ESO l’alumnat també fa referència a les classes de música com moments 

diferents als de les altres classes i que els aporten relax, desconnexió i 

alliberament; i ens donen les gràcies als dos professors de música per crear 

aquest clima de treball. Els ballarins i ballarines de CSE al referir-se a 

l’experiència viscuda com inoblidable mostren la seua felicitat, la petjada que 

deixa en les persones que participen, el màxim gaudiment, els records,  el 

canvi a millor, la força que dona per a seguir ballant, la lluita per allò que vols, 

els dies màgics i els moments únics viscuts, i el desig de repetir.  

-‐ “estic molt agust en la classe ara que ja m’he acostumat. M’agrada la classe de música perquè és 
entretinguda i te diverteixes i aprens noves coses.” (QAC-Aa5-2E) 

-‐ “va ser un dia que ens vam juntar tots i tots vam fer el de tots i va ser un dia que va servir també per a 
fusionar un poc el grup, per a juntar-nos i fer pinya perquè no donava molt de temps a juntar-nos i va 
servir per a això també (la resta afirma)” (GD-IMUS) 

-‐ “Lo que vaig sentir a la representació, pense que no ho he sentit mai, la sensació del treball ben fet, la 
sensació de que 1500 persones estan coordinades i treballen tant per a fer un espectacle com aquest, 
sentir el recolzament de totes aquestes persones i la satisfacció de haver aconseguit alçar al públic i que 
tots els esforços han valgut la pena, sentir que el dolor de genolls d’una lesió que m’acompanya des de fa 
ja uns anys desapareix i lo unic que importa es sentir a totes les persones que tens al teu alrededor” 
(RB-Bi7-CSE) 

-‐ “Sou grans persones i molt bons professors. M’ha agradat compartir aquest curs amb vosaltres.” (QB-
Aa3-4E) 

-‐ “[...] en el cos de ball i en els cantants és va crear un lligam increïble, no sé si era perquè érem menys, 
però ens vam fer grans amics, i aquesta amistat encara dura i durarà (RB-Ba5-CSE) 

-‐ “Gràcies a tots els que feu possible una experiència com és Com Sona L’ESO, ja no sols per la 
diversió que suposa la trobada tant per a alumnes com per a profes, sinó per l’intent que feu de canviar 
la forma d’ensenyament de música i dansa, a part de la defensa que feu i que tots haurien de tenir cara 
a l’educació pública”	  (RB-Ba4-CSE)	  

La següent taula (Taula 5.13) recull els elements en la dansa que poden 

contribuir a desenvolupar el concepte d’identitat de l’alumnat entès com “la 

forma de ser que identifica i diferencia” 	  
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Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar el concepte d’Identitat 
PARÀMETRES ! 

ESTAMENTS 
" 

Amistats Estètica Estats d’Ànim 
com identificació 

amb la dansa 

Moments i Persones 
Significatives 

2n ESO 
 

Els treballs creatius en 
grups generen cohesió 

  Les classes de música 
 Com moments 
 d’entreteniment i 
aprenentatge 

4rt ESO 
 

(*Xiques de l’Orla) 

-Sentir-se bé  
-Relacionar-se amb 
 major fluidesa  
-Compartir 
-Integrar-se 
-Solidaritzar-se 
-Establir relacions 
 improbables 

(* L’Estètica per sobre 
del ball) 

 -Les classes de  
música com  
moments de 
 relax, desconnexió i  
alliberament 
- Signifiquen al 
 professorat 

Musical -Cooperació 
-Fusió del grup 
-Responsabilitat amb el 
 projecte 

  - El Musical com 
 experiència significativa 
- Signifiquen al 
 professorat i als 
 companys/es 

CSE -Amistats duradores 
-Lligams 
-Carinyo 
-Ajuda 
-Empenta 
-Convivència 
-Bons companys 

 -Relaxació 
-Gaudiment 
-Renovació 
-Positivisme 
-Felicitat 
-Llibertat 

- La trobada de CSE 
 com experiència 
 inoblidable 
- Signifiquen al 
 professorat i als 
 companys/es  

Taula 5.13. Comparativa dels elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar el concepte 
d’Identitat. 

 

b) Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la manifestació de la 

Identitat 

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives a l’eix Elements en la 

dansa que poden contribuir a desenvolupar la manifestació de la Identitat (Taula 5.14): 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

Taula 5.14. Triangulació relativa a l’eix “Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la manifestació de 
la Identitat”. 

Partint de la idea de manifestació de la identitat que té l’alumnat de 2n d’ESO, 

el treball corporal i de dansa realitzat amb l’alumnat contribueix a la 

248



Capítol	  5	  	  
Resultats	  

	  

construcció de la mateixa en les següents categories: Personalitat, Comportament, 

Paraules, Gestos, Vestimenta i, de nou Estats d’ànim però aquesta vegada com a 

manifestació d’identitat i no com a identificació. 

La personalitat apareix reflectida sols en els ballarins i ballarines de CSE. També 

és normal que sols aparega en aquest estament perquè requereix temps de 

dedicació i presència en les seues vides que puguen arribar a fer aquests 

comentaris (QBCSE) 

-‐ “m’ha servit per crear la meua personalitat i crear-me a mi com a persona”	  (Ba3-CSE) 
-‐ “Crec que m’ha ajudat molt a créixer com a persona”	  (Ba12-CSE)	  
-‐ “Eixa persona que sóc quan balle és qui jo sóc en realitat “(Ba4-CSE) 

L’alumnat destaca el comportament com una de les formes de manifestar la 

identitat. En aquest sentit, les actituds -enteses com a predisposició a 

comportar-se d’una manera o altra- que l’alumnat ha adoptat durant la pràctica 

del treball corporal i la dansa, serien també elements a tindre en compte en la 

manifestació de la identitat. Aquestes actituds són: queixa, esforç, reivindicació i 

motivació. I també les categories que han emergit en l’Observació Docent i que 

són actituds, cóm: més o menys implicació, concentració, participació activa, imiten 

estereotips, iniciativa, abandonament d’estereotips i reàcis al canvi  

-‐ “Com no m’agrada gens ballar, no m’he esforçat el necessari.” (QAC-Ae25-2E) 
-‐ “podrian avisar que has de bailar antes de apuntarse” (QB-Ae40-4E) 
-‐ “És diferent la gent que balla en CSE que la gent que balla en una orla. L’actitud és totalment 

diferent. La gent ja sap a lo que va i es presenta perquè estima la dansa o estima la música, estima el 
que siga i l’actitud és de ganes de participar, d’aprendre i d’expressar coses” (GD-IMUS) 

-‐ “Però el fet de que no em varen escollir, em va donar forces per a l’any següent per a esforçar-me i 
perdre la vergonya i mostrar el que se fer. I em van escollir	  “	  (RB-Ba10-CSE) 

-‐ “Un grup de xiquetes m’han demanat fer un treball per grups però triats per ells i elles i poder 
seleccionar també la música que vulguen. Els he dit que em sembla bé i que ho plantejarem al grup.” 
(DD2E) 

L’alumnat també es refereix a les paraules com a manifestació de la identitat. 

En el grup del Musical ha hagut una apropiació del llenguatge verbal pel que 

fa a la dansa i en 2n d’ESO una diferenciació entre el treball corporal 

relacionat amb l’expressió i comunicació i el ball. Amb els ballarins i ballarines 
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s’ha estat utilitzant el llenguatge de la dansa durant les classes i muntatge de les 

coreografies i amb l’alumnat de 4rt també, pel que fa al ball en les classes. 

-‐  “[...] personalment no m’agrada ballar ni el treball corporal en música,” (QAC-Ae11-2E) 
-‐ “M’enrecordaré sempre del gat enfurunyat i l’exercici aquell... la cremallera...” (GD-IMUS) 

En aquest apartat també apareixen com elements de manifestació de la 

identitat, els gestos. I, en aquest sentit, rés millor que l’activitat corporal o la 

dansa per a manifestar el llenguatge gestual. En el Diari Docent s’esmenta així: 

“Els seus cossos i moviments manifesten els seus estats d’ànim”. I les categories 

emergents del visionat dels treballs creatius dels grups de 2n d’ESO són: 

inseguretats, major confiança, moviments estereotipats, moviments superficials, estàtiques, 

inexpressivitat i expressivitat.  

-‐ “ [...] i ara me costa menys expressar-me amb els gestos.” (QAC-Aa8-2E) 
-‐ “[...] i quan estavem al musical si que podia deixar eixa part de dramatitzar-ho,” (GD-VMUS) 
-‐ “Crec que aporta una nova forma d’expressió que en les altres assignatures no tenim, una forma 

d’expressar-nos sense paraules, sinó amb gestos” (QB-Ba5-CSE) 
-‐ “Segueixen sense expandir-se per l’aula, amb tendència a apilotonar-se i amb els moviments molt 

propers al cos. També els costa moure’s en silenci.” (DD2E) 

Amb la categoria vestimenta ha passat el mateix que abans amb estètica, sols ha 

emergit entre les xiques de l’Orla i en l’observació docent que he fet d’alguns 

assaigs i de la representació. Alguns exemples: 

-‐ “He anat a veure la Orla de 4rt d’ESO. Des de fa uns anys s’ha convertit en un espectacle on lluir 
vestits i sobretot tacons exageradíssims. Els xics solen anar prou guapos. Elles ja ho són de guapes 
però la gran majoria, s’empenyen en dur uns tacons amb els quals no poden quasi caminar.” (DD) 

-‐ “És curiós com la forma de vestir reflecteix a les persones; al final de tot, crec que una persona de fora, 
sense conèixer a l’estudiantat, podria encertar quins o quines van a pujar, de nou, al final de l’acte a 
l’escenari a recollir les mencions honorífiques. Solen ser aquells i aquelles que es mostren tal i com son, 
de la forma més natural possible.” (DD) 

-‐ “Ballen acomodant-se unes samarretes i uns pantalons que resulten incòmodes per a moure’s però sí 
que ressalten el cos” (DD) 

Els estats d’ànim com a manifestació de la identitat, apareixen reflectits quan 

l’alumnat expressa les sensacions que el treball corporal i la dansa els provoca. 

Han emergit en tots els grups manifestacions de diferents estats d’ànim com: 

divertir-se, sentir-se a gust, estat de felicitat, passar vergonya i perdre-la, sentir-se ridículs, 

tindre por, patir pressió, mostrar indiferència i gaudir. En les observacions docents de 
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tots els grups també apareixen reflectits els estats d’ànim de l’alumnat, alguns 

coincidint amb els anteriors (vergonya, pèrdua de vergonya, gaudiment) i uns altres 

de nous com confiança, desgana, ganes, cohibició, interès, poca predisposició, receptivitat, 

complicitat, ànim i desànim, entusiasme, emoció. 

-‐ “He tingut vergonya algunes vegades i unes altres m’he divertit.” (QAC-Ae1-2E)	  
-‐ “Un moment de relax, d’ estar agust, de fer el que realment ens agrada, de compartir les nostres 

sensacions o sentiments a través de la música.”	  (QB-Aa3-4E)	  
-‐ “A cada cançó que representàvem, veia a les cares dels meus companys més emoció, més sentiment i 

més alegria. [...]  Mai m'he emocionat com ho vaig fer durant els últims minuts que vaig estar 
damunt l'escenari [...]  Sé que aquest sentiment de llibertat damunt l'escenari no el tornaré a 
sentir”	  (RB-Ba4-CSE)	  

-‐ “Al començament estaven una mica cohibits, sobretot pel fet d’haver de ballar agafats a una 
parella.” (DD) 

I la manifestació de la identitat apareix en els paràmetres d’identitat de 2n 

d’ESO, no sols a nivell individual sinó en les relacions amb els altres, destacant 

com a positives: la comunicació, l’adaptació, l’amistat i la convivència, i com a 

negatives: la incomunicació, les baralles i les diferències. En el treball corporal i la 

dansa es treballen  activitats grupals en les que és necessari comunicar-se amb 

el llenguatge verbal i el llenguatge corporal, adaptar-se a les decisions del grup 

i conviure amb harmonia per a que el resultat siga el desitjat. Les categories 

que han emergit en aquest sentit són les exposades abans (Taula 5.13) sobre el 

concepte d’identitat) en la categoria Amistats: aprenentatge entre iguals; sentir-se bé 

amb els companys; relacionar-se amb major fluidesa; compartir, integrar-se i solidaritzar-se; 

establir relacions improbables; cooperació; fusió del grup; compartir la idea de complir amb el 

projecte; amistats duradores; lligams, carinyo; ajuda; empenta; convivència; bons companys; 

major confiança amb els altres; major participació i comunicació en les creacions grupals, 

responsabilitat i consciència de grup  

-‐ “Més integritat i solidaritat entre l’alumnat.” (QB-Aa10-4E) 
-‐ “Si, va ser el dia que ens vam creure el projecte com a grup, que era un projecte comú i vam quedar 

tots i vam fer pinya per a que eixira bé, per a complir el projecte (la resta afirma)” (GD-IMUS) 
-‐ “també aporta tolerancia i sentiment d’igualtat (més d’una vegada les xiques tenim que fer de xic 

perquè no en tenim suficients), i companyerisme” (QB-Ba3-CSE) 
-‐ “M’alegra que un alumne faça de professor perquè crec que és bo que l’estudiantat comparteisca el 

seus coneixements. El professorat no tenim perquè saber-ho tot i a mi m’agrada poder aprendre 
d’ells i d’elles.” (DD) 
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La següent taula (Taula 5.15) recull els elements en la dansa que poden 

contribuir a desenvolupar la manifestació de la Identitat 

Taula 5.15. Comparativa dels elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la manifestació de la 
Identitat. 

 

c) Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la Identitat col·lectiva 

En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives a l’eix Elements en la 

dansa que poden contribuir a desenvolupar la Identitat col·lectiva (Taula 5.16): 

 

 

 

Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la manifestació de la Identitat 
PARÀMETRES ! 

ESTAMENTS 
" 

Personalitat Comportament Paraules Gestos Vestimenta Estats d’Ànim 
com a 

manifestació  
de la  

identitat 
2n ESO  Comportaments 

de: 
- queixa 
- esforç 
- més o menys 
 implicació 
- concentració 
- participació 
 activa 
- imiten 
 estereotips 
- iniciativa 
-abandonament 
d’estereotips 
- reàcies al canvi 
 

Diferencien 
entre treball 
corporal com 
a 
 llenguatge 
expressiu i 
comunicatiu i 
ball 

- Manifesten la 
millora de 
 l’expressió 
corporal 
-Gestos que 
 mostren 
Inseguretats, 
Major 
Confiança, 
Moviments 
estereotipats, 
Moviments 
superficials, 
Estaticitat, 
Inexpressivitat, 
Expressivitat 

 - Apareixen 
 reflectits quan 
 expressen les 
 sensacions que 
 el treball  
corporal els 
 provoca 

4rt ESO 
(*Xiques de l’Orla) 

 Comportaments de: 
- queixa 
- esforç 
- motivació 
 

Ús del 
 Llenguatge 
del ball a les 
 classes 

- Manifesten la 
millora de 
 l’expressió 
corporal 
 

(* Vestuari 
 incòmode per 
a ballar) 

- Apareixen 
 reflectits quan 
 expressen les 
 sensacions que 
 els 
 provoca ballar 

Musical  Comportaments de: 
-‐ reivindicació 
-‐ esforç 
-‐ motivació 

Apropiació 
del llenguatge 
de la dansa 

- Manifesten la 
millora de 
 l’expressió 
corporal 
- Manifesten la 
millora de la 
 dramatització 
 

 - Apareixen 
 reflectits quan 
 expressen les 
 sensacions que 
 els 
 provoca ballar 

CSE - La dansa  
ajuda al 
desenvolupa-
ment de la 
 personalitat 

Comportaments de: 
-‐ esforç 
-‐ motivació 
-‐ reivindicació 

Ús del  
llenguatge de 
 la dansa als 
 assaigs 

- La dansa 
 relacionada 
amb 
l’expressió 
gestual 
 

 - Apareixen 
 reflectits quan 
 expressen les 
sensacions que 
 la dansa els 
 provoca 
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ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

Taula 5.16. Triangulació relativa a l’eix “Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la Identitat 
col·lectiva”. 

En els paràmetres sobre identitat l’alumnat de 2n diferencia entre Identitat 

individual i col·lectiva. La dansa és una activitat que es practica en grup i 

necessita de la participació i implicació de totes les persones que participen. 

Cada ballarí o ballarina que forma part de la representació escènica és un 

element important dintre del grup i ha de saber adaptar-se a ell. La pràctica de 

la dansa desenvolupa la consciència de formar part i identificar-se amb el grup. Així 

apareix en les unitats d’anàlisi 

-‐ “Eixe va ser el moment que vam començar a creure’ns també l’actitud del ballarí; no només 
cadascú en el seu paper sinó també el paper, no només com a cantant sinó com a ballarí, com a 
actor...” (GD-VMUS) 

-‐ “aunque és un poco molesto intentar hacer algo con tu grupo y que alguno/s molesten.” (QAC-
Aa22-2E) 

-‐ “ho passem bé tots junts ballant o creant coreografies. (QAC-Ae1-2E) 
-‐ “[...] tienen que cooperar todos para que el baile salga bien” (GD-MMUS)	  
-‐ “El dia de l’actuació, els meus companys de ball i jo, estàvem molt il·lusionats i ansiosos per 

actuar i demostrar la calitat de Com Sona l’ESO, gràcies a la dedicació i l’esforç de tots” (RB-
Ba10-CSE) 
-‐ “Es va crear un clima molt bonic. Se’ls veia molt il·lusionats i amb ganes de fer-ho bé. Va ser 
una grata sorpresa per a nosaltres tres. També és diferent la complicitat que s’ha creat entre el grup 
i nosaltres tres. Sembla més propera que les altres vegades.” (DD) 

 

d) Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la formació de la 

Identitat 
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En la següent taula es pot veure la triangulació de dades realitzada per 

estaments i eines de producció d’informació, relatives a l’eix Elements en la 

dansa que poden contribuir a desenvolupar la formació de la Identitat (Taula 5.17): 

ESTAMENTS  
CODI 

 
EINES  2n ESO 4rt ESO Musical CSE 

DD(codi estament) Diaris camp (Diari 
Docent) 

X X X X 

GAV(codi estament) Registres audiovisuals X X X X 
DI(codi estament) Diari investigació X X X X 

QOPD(codi estament) 
QPD(codi estament) 
QAC(codi estament) 
QB(codi estament) 
QI(codi estament) 

Qüestionaris oberts X X  X 

DI(codi estament) Tècnica de l’espill 
(Debat Identitat) 

    

R(codi estament) Relats de vida    X 
GD(codi estament) Grup de discussió   X  
FIP(codi estament) Photo voice (Identitat 

Personal) 
    

Taula 5.17. Triangulació relativa a l’eix “Elements en la dansa que poden contribuir a desenvolupar la formació de la 
Identitat”. 

Respecte a la formació de la identitat, l’alumnat de 2n diferencia entre la 

identitat que ve donada i es desenvolupa i transforma, la identitat que es 

construeix a través de la relació amb els altres i les identitats que canvien d’un 

context a un altre. En tots els estaments l’alumnat expressa canvis que s’han 

produït amb les activitats realitzades i que tenen a veure amb l’estat d’ànim i 

predisposició per a ballar, la preparació per enfrontar aspectes de la seua vida, amb 

l’expressivitat dels seus cossos i als canvis que es pot aportar en la vida dels i les 

adolescents que participen en activitats com CSE. 

-‐ “Actualment, em sent molt bé en les classes, però al principi tenia un poc de vergonya i de por a fer-lo 
mal perquè no ho havia intentat mai i perquè no soc molt bona ballarina..”	  (QAC-Aa7-2E) 

-‐ “ens ensenyeu per a la vida, com hem de treballar, portar les coses, etc.”	  (QB-Aa2-4E) 
-‐ “a la nostra edat, que tenim.. pues això, el cos i tal ... que el comencem a conèixer i tal, estes 

experiències són molt positives perquè aprenem a expressar coses amb música i amb el nostre cos, i això 
no, no ho sé, no ho he vist en molts instituts.” (GD-VMUS) 

-‐ “Ara puc dir que gràcies a aquesta experiència he perdut moltíssim la vergonya. Gràcies als professors 
que fan que això sigui possible. No és gens fàcil, això només ho fa gent molt gran. I gràcies a gent 
així, la vida de molts joves canvia” (RB-Aa11-CSE) 

La següent taula (Taula 5.18) recull els elements en la dansa que poden 

contribuir a desenvolupar la formació de la Identitat 
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Elements de la dansa que poden contribuir a desenvolupar la formació de la Identitat 

PARÀMETRES ! 
ESTAMENTS 

" 

Els canvis que la pràctica de la dansa genera 

2n ESO 

4rt ESO 

Musical 

CSE 

-‐ d’estat d’ànim 

-‐ de predisposició per a ballar 

-‐ de preparació per enfrontar aspectes de la vida 

-‐ d’expressivitat dels cossos 

-‐ d’experiències de vida  

Taula 5.18. Elements de la dansa que poden contribuir a desenvolupar la formació de la Identitat 

Al realitzar una mirada transversal dels elements de la dansa que van lligats als 

paràmetres d’identificació, manifestació i formació o construcció de la 

identitat que utilitza l’alumnat, ens adonem que a través de la seua pràctica, es 

generen amistats en les quals el grau d’afecte i lligam té molt a veure amb el 

temps de convivència i de compartir projectes i objectius comuns. Així, en els 

ballarins/es de CSE es donen llaços d’amistat duradors, entre l’alumnat del 

Musical ha sorgit la cooperació i fusió del grup lligats a una major 

responsabilitat com a grup en el projecte, entre l’alumnat de 4rt d’ESO s’han 

establert relacions improbables i l’alumnat de 2n d’ESO ha generat major 

cohesió a mesura que anaven desenvolupant-se els treballs creatius i 

col·laboratius.  En cap altre grup, exceptuant a les xiques de l’orla de 4rt, ha 

predominat l’aspecte estètic per sobre de l’expressió corporal o la dansa. El 

grup de ballarins i ballarines de CSE identifiquen la dansa amb estats de 

relaxació, gaudiment, renovació, positivisme, felicitat i llibertat. A més, en tots 

els grups les activitats realitzades han estat esmentades com moments 

significatius i en 4rt, grup del Musical i ballarins/es de CSE també han estat 

significatius el professorat i els companys i companyes. A més, la pràctica de 

la dansa ha ajudat a desenvolupar la consciència de formar part i identificar-se 

amb el grup de pertinença.  

Pel que fa a la manifestació de la identitat, sols en el grup dels ballarins i 

ballarines relacionen la pràctica de la dansa amb el desenvolupament de la 

personalitat. L’alumnat que ha participat en les diferents activitats han 
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manifestat diversos comportaments que tenien a veure amb la pròpia pràctica, 

amb les relacions generades amb el grup i amb la concepció de la dansa dintre 

de l’educació. Al llarg de tot el procés, i a diferents nivells d’aprofundiment i 

de comprensió, s’ha utilitzat un llenguatge lligat a l’expressió corporal i a la 

dansa. També ha hagut una millora significativa del llenguatge gestual en tots 

els grups. Les sensacions que el treball corporal, el ball o la dansa els provoca, 

han impulsat a l’alumnat participant a manifestar diferents estats d’ànim.  

Pel que fa a la construcció o formació de la identitat, s’han donat canvis en 

tots els estaments que tenen a veure amb l’estat d’ànim i predisposició per a 

ballar, la preparació per enfrontar aspectes de la seua vida, l’expressivitat dels 

seus cossos i canvis en la vida dels i les adolescents que participen en projectes 

com el Musical i CSE.	  
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Hem decidit afrontar aquest apartat conjuntament perquè la investigació ha 

aportat prou informació i creguem que, revisar els resultats per extreure les 

conclusions més rellevants i discutir-les al mateix temps amb el marc teòric, 

pot facilitar la seua comprensió. Les conclusions estan contemplades a partir 

dels resultats i les respostes que la investigació ha aportat a les preguntes que 

l’han originada.  

Abans de passar a la discussió dels resultats de cada pregunta, hem fet una 

primera conclusió al voltant de la dansa com a art performatiu. 

 

!!! 

 

La premissa des de la que parteix aquesta investigació és que la dansa com 

qualsevol art és performativa. Per a generar les transformacions, hem 

d’explorar quines són les condicions de treball que es poden realitzar amb el 

cos i la dansa i com, la performativitat en la dansa, facilita la construcció 

identitària. Vidiella (2006) assenyala que la performativitat està íntimament 

vinculada a la construcció de la identitat tant a través de la imitació de models 

establerts, com a través d’aquells actes que no s’ajusten a la norma. Segons 

Rodríguez-Quiles (2013), es tracta d’entendre la dansa com qualsevol cosa 

performativa i, per tant, com la realització d’una praxi en la qual es ressalta 

l’aspecte processual. Com diu aquest autor, allò rellevant no és la planificació 

sinó l’esdeveniment tal i com aconteix al llarg de tot el seu procés de creació 

fins el producte final. Això ens apropa al concepte de realització escènica de 

Fischer-Lichte (2011).  

Entendre la dansa com un llenguatge expressiu i comunicatiu que pren forma 

en la seua pròpia praxi, és considerar la dansa com a art performatiu. És en 
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aquest sentit que en el present estudi hem anat explorant els diferents 

components i les possibilitats que la dansa ofereix com a llenguatge. A tal fi, el 

fet de treballar el cos com una eina d’expressió i explorar les seues 

possibilitats, és una etapa necessària per realitzar aquest camí. En l’alumnat de 

segon d’ESO hem tractat de transformar la visió que tenien sobre l’ús del cos 

en la dansa cap a l’expressió i la comunicació per tal d’iniciar-los en el camí de 

la dansa com a art. El segon element necessari per articular aquesta proposta 

ha estat el treball sobre la identitat, i analitzar com la dansa des de la seua 

dimensió pràctica afavoreix eixa construcció identitària. 

Una vegada enunciada la premissa des de la qual partim com a conclusió 

genèrica d’aquest estudi, passem a encetar la discussió de cada pregunta de la 

investigació. 

La 1ª pregunta de la investigació sobre quin és el lloc que ocupa la dansa en 

l’imaginari social del meu alumnat, ha estat analitzada des de quatre eixos 

explicatius: la presència que la dansa té en la vida del meu alumnat, les 

sensacions que la dansa o el treball corporal els provoca, l’actitud que tenen 

envers la dansa o el treball corporal i les valoracions que fan sobre allò que la 

dansa o el treball corporal els aporta. 

 

1.1. La presència de la dansa 

Els resultats mostren que la gran majoria d’alumnat de secundària de l’institut 

de Benicàssim no contempla la dansa entre les seues preferències i quan ho 

fan, són les xiques les que la practiquen mentre que els xics es dediquen 

sobretot a la pràctica d’esports.  

La major predisposició de les xiques es deu a que elles practiquen, en els seus 

temps d’oci, els balls que veuen en els videoclips i en les sèries de la tele; cosa 

que no fan els xics; aquests fan un ús del cos dedicat a l‘esport i a la 
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competitivitat. Tal vegada, com assenyalen García, Pérez i Calvo (2011), 

encara estem patint la consideració de la dansa, durant tant de temps, com una 

activitat exclusivament femenina o, com anomenen Vicente, Ureña, Gómez i 

Carrillo (2010), la seua consideració sexista l’ha mantés massa temps allunyada 

del currículum i de la formació del professorat. Per a Laban (1984) i Ossona 

(1976), la contemplació de la dansa com a contingut de l’Educació Física té un 

caràcter competitiu, sent aquest un objectiu que ha estat sempre més present 

entre els xics, mentre que les xiques solen practicar-la en sentit hedonista. En 

aquest sentit, l’Educació Física seguiria reforçant eixa diferenciació de gènere 

que associa la pràctica hedonista de la dansa en les xiques i la competitivitat en 

els xics. Afortunadament, sembla que les pràctiques actuals de la dansa en 

l’Educació Física ja caminen cap a altres formes de treballar la dansa menys 

sesgades des d’un punt de vista de gènere. Així al menys, ho he compartit amb 

professorat d’Educació Física del meu institut. 

La investigació també mostra que les xiques que ballen, majoritàriament 

aprenen les coreografies de tutorials d’internet i solen ser balls que 

acompanyen a les cançons de moda. Sol tractar-se de balls que estan 

coreografiats bé per reforçar la part musical i com incorporació merament 

estètica, o bé per mostrar la sensualitat del cos, amb moviments de pelvis, 

mirada perduda i contorsions del cos de forma provocativa (DD). No són 

balls en el que l’objectiu siga tindre consciència del propi cos o s’utilitze aquest 

amb una finalitat creativa o comunicativa. Aquesta pràctica de la dansa 

s’allunya de les tesis que defensen l’ensenyament de la dansa com un 

llenguatge expressiu i comunicatiu (Jaramillo i Murcia, 2002; Buschiazzo, 

2010a, 2010b; Raymond i Turcotte, 2006; etc). Aquest fet, entre altres és el 

que evidència la necessitat de contemplar la dansa com un contingut amb 

entitat pròpia en el currículum de l’ensenyament obligatori.   

Altres estils de ball que fa l’alumnat de l’institut que sí que balla, són Funky, 

balls de saló, dansa del ventre, zumba, dansa contemporània i dansa clàssica. 
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Entre l’alumnat d’altres centres que ha participat en CSE com a ballarins i 

ballarines, els estils més practicats són dansa clàssica com a base de la 

gimnàstica rítmica o artística, balls de saló a nivell de participació en 

competicions, dansa contemporània, hip hop, dansa espanyola i activitats 

lligades a la dansa com twirling i acrobàcies. A pesar de la gran diversitat 

d’estils practicats i d’interessos envers la dansa, aquest alumnat representa un 

grup minoritari dintre de l’institut. A més, majoritàriament són xiques les que 

ballen. Aquest fet remarca el mateix d’abans, que no és estrany que siga una 

opció minoritària degut a la invisibilització de la dansa en el currículum 

obligatori, i que malauradament, en les activitats extraescolars segueix sent una 

pràctica excessivament estereotipada per raons de gènere.   

Així, com esmenta Mora (2008), la pràctica d’un estil concret de dansa 

condiciona la percepció que es té del cos pel fet que els moviments propis 

d’aquesta incorporen els significants que tenen per a la societat. No és 

d’estranyar per tant que, en ser el ball més practicat aquell que s’extreu 

d’internet, la imatge que la majoria de les xiques de l’institut projecten sobre el  

seu cos siga com d’un objecte de desig i que elles mateix en la seua 

subjectivitat ho senten així. Per contra, entre l’alumnat que practica la dansa 

com activitat que forma part de la seua vida, hi ha qui fa un ús d’ella com a 

base d’esports o balls competitius, encara que també artístics (gimnàstica 

artística i balls de saló per a participar en competicions) i d’altres que la 

practiquen de forma plaentera.  

 

1.2. les sensacions que la dansa provoca  

Majoritàriament, la dansa o el treball corporal els provoca vergonya, sent 

l’alumnat més menut de la mostra, els i les alumnes de 2n d’ESO, el que més 

la mostra. No obstant això, més de la meitat d’aquest alumnat ha perdut la 

timidesa al llarg de les activitats realitzades a classe. Un percentatge elevat 
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d’alumnat ha mostrat grat per les activitats realitzades a classe o als assaigs i 

també manifesten haver estat a gust. 

Aquesta sensació la remarca Cohan (1989) quan es refereix als efectes benèfics 

de la dansa, considerant-la com una forma divertida de fer exercici i cóm la 

dansa ens ajuda a estar a gust amb el nostre cos. L’autor diu que, inclús ens 

retorna a la relació amistosa que cadascú mantenia amb el seu cos en la 

infantesa. És una llàstima no seguir incidint en aquest tipus d’aprenentatge 

essencial en l’ensenyament obligatori. Tenim l’oportunitat d’aprendre a 

conèixer, gaudir i tenir cura del cos, emprant-lo com a vehicle d’expressió i 

comunicació. No obstant això, des de l’educació, conforme avancen els cursos 

acadèmics, es deixa de tindre en compte aquest enfocament corporal per a 

focalitzar la pràctica escolar majoritàriament en la ment. Sembla com si la 

dualitat cartesiana ens seguira acompanyant encara en el procés educatiu. 

 

1.3. L’actitud envers la dansa  

Un altre resultat que ressaltem de la investigació és el fet que les xiques més 

menudes mostren major motivació cap a la dansa quan poden intervenir en 

creacions lliures i sempre que els xics no les molesten. Això es dona perquè les 

xiques mostren una major sensibilitat cap a la creativitat i perquè volen 

mostrar els resultats d’allò que tenen gust per practicar. És en trobar 

dificultats per poder expressar allò que senten quan adopten una actitud de 

queixa contra els comportaments “més infantils” dels xics. 

 L’alumnat que més proper se sent de la dansa, bé perquè l’han triada com 

opció extraescolar en la seua vida (ballarins i ballarines de CSE) o perquè han 

tingut l’oportunitat de practicar-la i interpretar-la en escenaris al llarg dels dos 

últims anys (alumnat que ha participat en el Musical) és el que reivindica la 

presència d’aquesta en l’ensenyament obligatori.  
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1.4. Les aportacions de la dansa 

No obstant allò comentat en l’apartat anterior, la valoració de la dansa en 

l’ensenyament obligatori, seguit de la millora de les relacions han estat les dues 

categories que més han emergit en tots els estaments, pel que fa a allò que la 

dansa els aporta. L’alumnat més menut valora el fet de poder moures’s front a 

la passivitat d’altres assignatures; l’alumnat de 4rt d’ESO valora 

l’autoconfiança, la relaxació i la seguretat que proporciona;  per a l’alumnat del 

Musical, la presència de la dansa en l’ensenyament obligatori seria una manera 

d’augmentar la participació dels xics en l’esdeveniment de l’Orla; i els ballarins 

i ballarines de CSE valoren el fet de guanyar temps per als altres estudis, tindre 

menys cost econòmic i que la dansa puga arribar a un major nombre 

d’alumnat.  

La millora de les relacions ha estat comentada en tots els estaments, menys en 

2n d’ESO perquè el qüestionari no donava peu a parlar-ne, no obstant, si que 

es contempla en el diari docent sobre les observacions fetes a l’alumnat al llarg 

de tot el procés. La dansa, pel fet de ser una activitat que precisa del contacte 

corporal i del consens a l’hora de crear en col·lectivitat, potencia la 

coordinació i comunicació entre el grup de participants. Per a Ossona (1976: 

16), la dansa “apareix com un fet col·lectiu, una activitat ineludible, en la 

realització de la qual cada participant es fondeix en l’acció, l’emoció i el desig 

amb el cos general de la comunitat”. I Gardner (1993) considera a la dansa 

com una activitat en la que s’expressa i desenvolupa, entre altres, la 

intel·ligència interpersonal. Per a Fuentes (2006), la dansa, pel fet de 

desenvolupar l’expressió comunicativa corporal possibilita noves vies 

d’interacció i d’interrelació social. I Cohan (1989) ens recorda cóm la dansa 

desenvolupa la sensibilitat cap als altres.  

En el col·lectiu dels ballarins i ballarines de CSE, pel fet de dedicar-se a la 

dansa com activitat artística extraescolar, s’ha pogut aprofundir sobre 
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l’imaginari dels companys i companyes respecte de la seua pràctica i dedicació. 

També ha emergit en aquest grup el posicionament dels familiars. Tant entre 

els companys/es com entre els familiars, els posicionaments positius 

(admiració, grat, respecte, ànim, recolzament, interès, orgull, satisfacció, 

recolzament... ) han estat per sobre dels negatius (menyspreu, incomprensió, 

crítica, indiferència, no grat, queixa, no recolzament...). En aquest sentit, Mora 

(2008) afirma que el triar i romandre en un estil determinat de dansa respon a 

les valoracions que sobre el mateix es fa en l’entorn social on es viu ja que 

troba les seues raons en les valoracions positives que la persona que balla 

troba dintre del seu grup de referència, sobretot el familiar.  

La 2ª pregunta de la investigació sobre de quina manera la dansa compleix la 

seua funció com a mitjà d’expressió i comunicació en el meu alumnat ha estat analitzada 

partint de l’ús de la dansa com a mitjà d’expressió i comunicació fins arribar a 

les transformacions que s’han donat en l’alumnat després de les sessions o 

dels assaigs.  

 

2.1. Ús de la dansa com a mitjà d’expressió i comunicació 

Majoritàriament tot l’alumnat que ha participat en l’experiència ha expressat 

haver millorat en expressió corporal. Tot i això és interessant fer un anàlisi per 

estaments que ens permet veure l’evolució respecte de què entenien per 

llenguatge comunicatiu i expressiu a través del cos i quins han estat els canvis 

sobre aquesta percepció al llarg de les sessions i els assaigs.   

La informació mostra cóm l’alumnat de 2n d’ESO partia de concebre les 

gesticulacions, el ball, l’educació física i l’esport com a llenguatges 

comunicatius i expressius, i cóm al llarg de les sessions, l’alumnat aprèn a 

diferenciar activitats expressives i comunicatives del simple fet de ballar o 

practicar un esport.  Açò contrasta amb els ballarins i ballarines de CSE que  
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entenen la dansa com una forma d’expressió i art, com expressió sense 

paraules, com expressió de sentiments, i com una forma de llegir i entendre el 

llenguatge corporal. En la concepció de la dansa, aquest grup, ja experimentat 

en la pràctica de la dansa, s’apropa a la consideració que té l’informe Rioux 

(1969) sobre la mateixa, en considerar l’ensenyament no de les arts sinó en les 

arts amb l’objectiu que l’alumnat aprenga altres llengües i puga així augmentar 

les seues possibilitats expressives i comunicatives.  

En el grup de 4rt d’ESO, a pesar de que el treball no es va enfocar 

directament cap a la finalitat d’expressar-se i comunicar-se amb el cos, hi ha 

alumnat que nomena l’expressió amb el cos com a pèrdua de vergonya en 

expressar-se corporalment, com a llibertat d’expressió i com aprendre a 

expressar-se amb el cos i el moviment. L’alumnat que ha participat en el 

Musical, en comparar la dansa dels Musicals i de CSE amb la de les xiques de 

l’Orla, destaquen de les dues primeres l’expressivitat, la comunicació i el 

control del cos. 

Respecte a la millora en l’expressió a través del cos, Jaramillo i Murcia (2002) 

assenyalen cóm, la dansa, en pertànyer a l’expressió de la corporeïtat, 

manifesta un cos viscut i sentit, i és a través del ball que la persona viu i sent 

aquesta corporeïtat. Per a Motos (1990) la pràctica de l’expressió corporal 

afavoreix la comunicació interpersonal perquè ajuda a conèixer i interpretar 

els missatges corporals enviats als altres. La connexió amb els i les altres es 

dona a través del cos com canal de comunicació. D’ací que, encara que la 

majoria de l’alumnat parle de millora de l’expressió corporal i sols en el grup 

dels ballarins i ballarines de CSE es faça menció del desenvolupament de la 

comunicació a través del llenguatge corporal, seguint a aquest autor, una cosa 

comporte l’altra. De fet, entre el cos de ball de CSE, quan es comenta aquesta 

qüestió, es refereixen a cóm el coneixement d’aquest llenguatge els facilita la 

lectura en els moviments de l’altra persona. 
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2.2. Les transformacions que la dansa provoca 

A més del canvi, percebut en l’alumnat, respecte del treball corporal o la dansa 

com llenguatge expressiu i comunicatiu, ha hagut altres transformacions que 

s’han donat en tres dels quatre estaments com: pèrdua de la vergonya, major 

fluidesa i major autoconfiança, seguit de major llibertat d’expressió o de 

creació lliure. 

Respecte de l’adquisició de major fluidesa, Fuentes (2006) destaca cóm a 

través de la dansa s’adquireixen i desenvolupen habilitats i destreses que 

faciliten el coneixement i coordinació corporal, ajudant al seu control. I 

Gardner (1993) considera a la dansa com una activitat en la que s’expressa i 

desenvolupa, entre altres, la intel·ligència cinètica-corporal.  

Pel que fa a l’autoconfiança, Buschiazzo (2010) ens recorda que adquirir el 

coneixement a través de la vivència corporal conscient ajuda a que la 

construcció siga des d’un ésser en unitat que pensa, sent, s’emociona, es 

comunica, actua en el món i es vincula amb altres i el seu entorn. Aquesta 

forma d’adquisició de coneixement ajudarà, per tant, a reforçar la confiança en 

sí mateix. 	  

La creació lliure necessita de la imaginació i, segons Eisner (2002), aquesta és 

alimentada per la percepció. L’autor ens recorda que les arts, en general, 

augmenten la percepció a través del desenvolupament de la sensibilitat. Per a 

Peralta (2013), la dansa contribueix al desenvolupament de la creativitat 

perquè a través d’ella es poden materialitzar experiències, sentiments i 

representacions de la vida real. L’apreci i encoratjament de la creativitat, a 

través de la dansa, segons Ossona (1976) és un  costum que deuria tindre el 

professorat amb l’alumnat.   

El grup de ballarins i ballarines de CSE és l’únic, dels grups amb els quals s’ha 

fet la investigació, format per alumnat que contempla la dansa en la seua vida 
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com una pràctica habitual. Per això, per l’experiència viscuda amb la dansa, 

pel temps que porten practicant-la i per la importància que té en les seues 

vides, considerem important tindre en compte les altres transformacions de 

què parlen, independentment de que no hagen emergit en els altres estaments. 

Així, a més de les esmentades, la dansa ha obrat en ells i elles positivisme, 

maduració, organització, desenvolupament de la personalitat, esforç i 

superació.  

El positivisme com una manera d’estar ens recorda a la puntualització de 

Gardner (1991) quan afirma que la dansa comunica un estat viscut i a allò que 

esmenta Peralta (2013) quan diu que la pràctica de la dansa proporciona 

entorns relaxats i alegres. I Cohan (1989) creu que la dansa, a més de 

proporcionar la consciència de les pròpies sensacions, és una manera divertida 

de fer exercici i una forma plaentera de practicar el ball. 

Pel que fa a la maduració i el desenvolupament de la personalitat, Peralta 

(2013) en referir-se a disciplines artístiques com la dansa, el teatre, la música o 

les arts plàstiques assenyala cóm les condicions que aquestes incorporen a la 

seua pràctica pel que fa a expressió, simbologia, imaginació, creativitat, sentit 

estètic, sensibilitat i percepció ajuden a la integritat en el desenvolupament de 

l’alumnat. Per a Fuentes (2006) l’enriquiment de l’expressió comunicativa 

corporal que proporciona la dansa, millora el coneixement i comprensió de sí 

mateix. I Jaramillo i Murcia (2002) afirmen cóm la dansa permet trobar-li 

sentit a la manera de ser i actuar de la persona que la practica. 

L’organització a la que fa referència l’alumnat té a veure amb l’aprofitament 

del temps per poder dur endavant els estudis juntament amb la seua afició per 

la dansa. Cohan (1989), en referir-se als efectes benèfics de la dansa, esmenta 

entre altres, el desenvolupament de la disciplina. Hanna (1999) també es 

refereix al desenvolupament de la responsabilitat en parlar del valor educatiu 

de la dansa.  
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La 3ª pregunta de la investigació sobre si des dels paràmetres que utilitza el meu 

alumnat per a definir, manifestar i construir la seua identitat, la dansa facilita elements de 

construcció identitària, s‘ha analitzat en funció d’allò que l’alumnat entén per 

identitat. Els paràmetres s’han obtés de l’alumnat de 2n d’ESO i s’han cercat 

en tots els estaments.  

 

3.1. Concepte d’Identitat 

Així, partint del concepte d’identitat com la forma de ser que identifica i 

diferència (proper a la noció de distingibilitat que sobre la identitat fa 

Giménez, 1997), la dansa facilita en el meu alumnat els següents elements 

identitaris: amistats, una estètica concreta, diferents estats d’ànim associats a la 

seua pràctica, conèixer persones significatives i viure moments inoblidables. 

La dansa, al millorar les relacions entre les persones que la practiquen 

(afirmació que s’ha donat en les conclusions de la primera pregunta, 

sustentada per Ossona, 1976; Gardner, 1993; Cohan, 1989; Fuentes, 2006; i 

Mora, 2008), afavoreix les amistats. Aquestes són un dels elements que, 

segons l’alumnat, ens identifica i diferència. Per a Díaz (2006), la relació amb 

els iguals és una condició necessària en el procés de definició de la identitat 

perquè ajuda a enfortir el processos d’afecció i diferenciació dels i les 

adolescents. Així, per reafirmar-se en la seua autonomia, els i les adolescents 

necessiten el recolzament de les amistats. González (2003) en estudiar què hi 

ha darrere de la moda seguida pels adolescents, també empra la recerca 

d’amistats com allò que mou als joves a vestir-se d’una determinada manera. 

L’autora destaca que, en termes d’identitat, allò que realment importa són els 

llaços d’amistat. 

Respecte a l’estètica com element identitari, Àlvarez (2003) ens recorda el lloc 

que el cos ocupa en la vida postmoderna on predomina l’exaltació de la 
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bellesa, la carn i els supercossos, i cóm és molt difícil eixirxe’n d’aquesta 

estètica si es vol triomfar en el món artístic. La dansa forma part d’aquest món 

i a més cada estil de dansa sol anar lligat a un estil de cos i d’estètica concret. 

Aquestes concepcions del cos influeixen en l’ús que d’aquest fa l’alumnat de 

secundària quan reprodueixen acríticament els models dels mass-media i 

reprodueixen llenguatges corporals poc expressius i excessivament uniformes. 

Per a Mora (2010) els usos del cos i el comportament kinèsic són centrals en 

la constitució d’identitats.	  

Els i les adolescents, en la construcció de la seua identitat, de vegades adopten 

conductes de contraposició a l’autoritat o a allò hegemònic, contrariant la 

norma amb l’ús d’estils de dansa més subversius i contestataris. Aquest tipus 

de conducta en el nostre estudi ha emergit, paradoxalment, en les xiques de 

l’Orla. Per un costat s’oposaven a la meua autoritat i a la noció que des de la 

dansa he treballat amb elles, sent reàcies al canvi a pesar de ser elles les que 

demanaven ajuda i, per l’altre, hi havia una conformació amb allò establert en 

la societat de Benicàssim envers els costums de la celebració de la graduació i 

també respecte d’allò imposat pels mass-media.	  

En la mesura que els ballarins i ballarines de CSE incorporen la dansa com un 

element significatiu per a la seua biografia generen, com diu Bernal (2005), 

creences generalitzades sobre ells i sobre el món que els envolta en les que la 

dansa és un element explicatiu de primer ordre. Per a Sarabia (1985) eixa 

identitat biogràfica no es construeix al marge sinó teixida en el context social i 

cultural que els envolta. Això es manifesta quan el cos de ball de CSE dona 

importància a les persones que han estat significatives en el procés de 

construcció de l’espectacle i també a l’esdeveniment en sí com un moment 

inoblidable.	  
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3.2. Manifestació de la Identitat	  

En la manifestació de la identitat, els elements que la dansa facilita al meu 

alumnat són: personalitat, tipus de comportaments, un llenguatge concret 

(l’alumnat de 2n es refereix a paraules), un llenguatge gestual, una forma de 

vestir i diferents estats d’ànim associats a la seua pràctica.  

Giménez (1997), es refereix a trets de la personalitat quan parla d'una sèrie 

d’atributs propis de les persones, que estan considerats com aspectes de la 

seua identitat i els fa distingir-se d’altres persones. Es tracta d’hàbits, 

tendències, actituds, capacitats amb significació individual. L’autor inclou 

també, com a tret de la personalitat, la projecció que la persona fa de la seua 

imatge corporal. Entre l’alumnat, en els resultats, hem destacat cóm el 

desenvolupament de la personalitat a través de la dansa ha estat esmentat pels 

ballarins i ballarines de CSE, grup que porta més anys practicant-la i en el què, 

per tant és normal que aparega aquest tipus d’associació. 

Pel que fa al tipus de comportament, llenguatge verbal associat a la dansa, 

llenguatge gestual, forma de vestir i estats d’ànim, Mora (2010) ens recorda 

cóm les pràctiques socioculturals, els tipus de moviments, la vestimenta i altres 

trets estètics, així com diferents estils de dansa, van associats a les diferents 

subcultures juvenils. Això conforma la dimensió sociocultural de la identitat 

dels adolescents. I, dintre d’aquesta apropiació de significats per part dels i les 

joves, Díaz (2006) assenyala la rellevància que té l’entorn de l’adolescent, així 

com l’estatus social al que pertany i les cultures locals i globals en les que es 

mou. Tot això influirà en la seua identificació amb tipus d’oci, preferències 

sobre la moda, ús que fa del llenguatge, etc. 

A més, en els resultats de la investigació, l’alumnat de 2n d’ESO ha destacat 

també la manifestació col·lectiva de la identitat. En aquest sentit, la identitat 

en la dansa també es manifesta de forma col·lectiva per la consciència que es 

genera, a nivell individual, de formar part i identificar-se amb el grup. Al 
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respecte, Buschiazzo (2010) en comparar els models neoliberals, 

individualistes i elitistes de la dansa amb models d’art integrat a la comunitat, 

destaca d’aquests últims la possibilitat que donen a les persones de participar 

en xarxes comunitàries de pertinença que, a la vegada respecten les seues 

individualitats. L’autora destaca d’aquest tipus d’art, les transformacions que 

genera, les facilitats que dona per accedir a la cultura, i l’aportació que fa a la 

construcció d’identitats tant individuals com socials. 

 

3.3. La Formació de la Identitat 

I finalment, pel que fa a la contribució de la dansa en la formació de la 

identitat, i partint de cóm els canvis que operen en les persones influèncien en 

la seua construcció, l’alumnat de tots els estaments expressa que els canvis que 

s’han donat amb les activitats realitzades tenen a veure amb l’estat d’ànim i 

predisposició per a ballar, la preparació per enfrontar aspectes de la seua vida, 

amb l’expressivitat dels seus cossos i als canvis que es pot aportar en la vida 

dels i les adolescents que participen en activitats com CSE i els Musicals. 

Veiem així cóm entre els canvis que s’han donat en l’alumnat alguns tenen a 

veure amb allò referent a la seua pròpia persona (estats d’ànim, predisposició 

per a ballar i preparació per enfrontar aspectes de la seua vida) mentre que per 

a que s’hagen donat els altres (aportacions que els fa la participació  en 

esdeveniments com CSE i els Musicals) ha fet falta passar per un procés viscut 

des del col·lectiu. Això ens recorda els posicionaments de diversos autors com 

Chiriguini, 2006; Buschiazzo, 2010b; Molano, 2007, que es refereixen tant a la 

construcció d’identitat individual com social. Les del l’alumnat han estat 

experiències que han propiciat els dos tipus d’identitat. Per altra banda, en 

referir-se al canvi en l’expressivitat dels seus cossos, l’alumnat està esmentant 

allò que Giménez (1997) anomena atributs i considera com aspectes de la 

identitat, i sobre els quals, Lipiansky, 1992 (cit. per Giménez, 1997) diu que 
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són característiques de la persona cóm disposicions, hàbits, tendències, 

capacitats i tot allò relatiu a la imatge del propi cos. També, en afirmar i 

valorar els canvis com a positius, l’alumnat estaria reforçant la seua pròpia 

actitud front a aquests. Com diu Giménez (1997) la identitat està vinculada al 

fet actitudinal i amb les valoracions positives de la seua identitat, l’alumnat 

estaria estimulant l’autoestima, la creativitat, l’orgull de pertinença i la 

solidaritat grupal. Brooker i Woodhead (2008) també relacionen la identitat 

positiva amb aspectes d’autodefinició, autoestima i confiança en sí mateix, 

destacant-los com aspectes que permeten experimentar sensacions tant 

individuals com de pertànyer a un grup social.     

Arribats a aquest punt, em retornen les imatges que segueixen a l’anècdota 

amb la qual començava aquest informe. Em situe com espectadora d’allò que 

abans he viscut entre bambolines i visualitze el darrer espectacle de CSE, i 

sento que els i les participants m’interpel·len amb els seus gestos i els seus 

balls. Estan parlant de les barreres socials, del racisme, de l’inconformisme  

juvenil, de l’esclat del moviment hippie i el seus cossos expressen tant que em 

sento travessada per una complicitat en allò vivenciat que va més enllà d’un 

simple ball.	  
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