
 1 

Jornada de reflexió 

 

“Escoles de futur: La dansa, art i docència” 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jornada de reflexió organitzada per l’ApdC i el Conservatori Superior de Dansa 

de l’Institut del Teatre el 27 de gener de 2018. Una jornada per reflexionar sobre 

la dansa a l’escola, enfocada tant en la millora de la seva qualitat com en la seva 

presència en les aules.  
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1. OBJECTIUS 
 

Aquesta jornada de reflexió va sorgir de la Jornada de Bones Pràctiques de 2015, 

organitzada a Banyoles conjuntament amb la Universitat de Girona. Va ser 

bàsicament descriptiva i es va detectar la necessitat de dedicar-ne una altra a 

reflexionar sobre el model ideal i quins valors s’han de desenvolupar a través de la 

dansa en l’àmbit escolar.  

 

Els objectius de la Jornada Escoles de futur. La Dansa, art i docència eren:  

 

 Reflexionar sobre els valors educatius de la dansa i el seu camp 

d’intervenció en l’àmbit escolar. 

 Debatre sobre quines serien les estratègies a seguir per a què la dansa 

tingui presència de qualitat a l’escola. 

 Reflexionar sobre quin hauria de ser el perfil del professional que 

transmeti els valors de la dansa i dirigeixi la seva pràctica a l’escola.  

 Elaborar un full de ruta per millorar per fer realitat els objectius.  

 

Presentació de la jornada a càrrec d’Anna Roblas, Cap de l’especialitat de 

Pedagogia del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre i Gemma 

Calvet, vicepresidenta de l’APdC.  

 

Moderadora de la jornada: Ana Eulate  

 

 

Relatoria: Clàudia Brufau 
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2. BLOC 1: LA DANSA A L’ESCOLA ÉS ART 
 
Ponència:  “Les possibilitats de la dansa dins de l’escola: 
cos, identitat i art” 
 
Ponent: Dra. Riikka Laakso 

 

Bona part del treball de Riikka Laakso com a investigadora de la dansa se centra en 

el cos i la paraula. En la seva ponència ofereix unes pautes en l’àmbit de l’escola i la 

dansa:  

 

 Definicions sobre què és la dansa.  

 Comparativa entre “dansa a l’escola” i “escola de dansa” 

 Diferents àmbits amb els quals relacionem aquesta disciplina artística. 

 Com apareix o s’imparteix la dansa en l’àmbit escolar (existeixen unes 

aproximacions que aporten competències diferents entre elles) 

 Els currículums d’ensenyament. 

 

Definicions de la dansa i la seva transversalitat 

 

En aquesta petita selecció es denota el ventall de nocions o maneres de percebre o 

d’abastar aquesta disciplina artística.  

 

“El cuerpo expresa lo que las palabras no pueden decir” Martha Graham. 

 

“No estoy interesada en cómo bailan, sino en qué les mueve.” Pina Bausch. 

 

“El cos és ple de paisatges possibles! I com que tots en tenim, de cos, podem compartir 

aquestes ganes  

d’imaginar amb llibertat per empatia directa.” Roser López Espinosa. 

 

“El arte no reproduce lo visible, lo hace visible”. Paul Klee. 

 

“En la dansa, com en tot el que és cultura i coneixement humà, la informació es 
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transmet, però només la dansa ho fa d’una manera única: de cos a cos. I és just aquest 

matís el que la fa directa, intuïtiva, humana.” Àngels Margarit. 

 

“Si sus labios guardan silencio, charla con la punta de sus dedos.” Sigmund Freud. 

 

El diagrama de la coreògrafa Olga Tragant posa de relleu els aspectes a nivell 

emocional, cognitiu, físic, estètic i social que, de manera indirecta o directa, es 

veuen reforçats a través de la dansa –tant des d’un punt de vista de la pràctica com 

de l’observador. Com a disciplina, la dansa incideix i es relaciona amb altres 

competències de l’àmbit social, l’estètica o la física. Observant aquest diagrama, la 

complexitat de les possibilitats que pot aportar la dansa en l’àmbit de 

l’ensenyament queda palesa.  

 

Llista dels marcadors principals que ens influeixen com a pedagogs quan estem a 

l’escola.  No es tracta de marcar dos àmbits oposats: escola de dansa o dansa a 

l’escola.  

 

 
 
Olga Tragant, coreògrafa. 
El Periódico, monogràfics, 2009. Podeu consultar el monogràfic, publicat per 
l’APdC, en aquest enllaç: http://dansacat.org/actualitat/1/475/ 
 

 
 

http://dansacat.org/actualitat/1/475/
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A) Escola de dansa vs Dansa a l’escola  

 

Els alumnes vénen voluntàriament per interès personal mentre que en la dansa a 

l’escola, és una matèria o un contingut que entra en el pla d’estudis i això vol dir 

que hi participen tots els alumnes. En les escoles de dansa trobem grups “selectes” 

(seleccionats per una qüestió de gènere i una d’econòmica). En les escoles de dansa 

hi ha una predisposició per a la dansa, mentre que la dansa a l’escola es converteix 

en una matèria més.  

 

En una escola de dansa la comunitat es genera al voltant de l’interès comú en la 

dansa; en canvi, en l’àmbit de l’escola, la comunitat ja existeix i el que s’ha de 

generar és l’interès per la dansa.  

 

B) Com apareix o s’imparteix la dansa en l’àmbit escolar?  

 

 La dansa a través d’una tècnica o un estil concret. 

 

Cal tenir en compte que cada estil o tècnica de dansa reflecteix una manera 

de veure i entendre el cos i el moviment diferent. En conseqüència, a través 

de la tècnica o l’estil es transmet un pensament. La transmissió del 

professor o professora a l’alumne/a es produeix a través d’un efecte mirall, 

és a dir, mimesis. A nivell psico-físic, si l'aprenentatge d’aquest estil per a 

l’alumne/a és satisfactori, pot produir apoderament en l’alumne/a ; ara bé, 

si l’alumne/a no s’hi sent còmode pot derivar en sentiment de vergonya, 

fracàs o altres conseqüències psicològiques negatives. 

 

 La dansa com a vehicle o eina. S’adquireixen coneixements d’altres 

disciplines a través de la dansa com per exemple biologia, llengües, arts 

plàstiques o matemàtiques. Els últims anys han sortit molt projectes, com el 

cas d'aprenentatges d’idiomes a través del cos. El que en anglès es coneix 

com: Embodied learning (coneixement encarnat). En aquest tipus 
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d'aprenentatge es qüestiona la divisió cartesiana entre el cos i la ment. 

S’aplica ara en música i arts plàstiques.  

 Tècniques corporals. S’ensenyen habilitats corporals a través de la dansa 

com la concentració, la relaxació o la motricitat. Hi ha tècniques corporals 

que apliquen el fruit de la recerca més recent en el camp de la neurologia 

que indiquen que els sentits també dirigeixen el funcionament del cervell. 

Per tant, aquestes tècniques són útils per estar concentrat i que els alumnes 

puguin afinar els seus sentits.  

 

 La dansa pel benestar físic. És a dir, la dansa com una branca més dins de 

l’educació física que sempre s’ha considerat imprescindible a l’escola, ja que 

el moviment millora el benestar i la salut (resistència, flexibilitat, força).  

 

 La dansa com a expressió artística. Aquest és un camp menys definit. Si en 

parlem en l’àmbit escolar, la dansa prové de l’alumne i es centralitza en el 

seu cos. Entra en joc la presència cognitiva, espiritual amb la corporal, 

perquè es tracta l’educació artística que engloba cos, ment i esperit. Per 

tant, des d’aquesta perspectiva ens allunyem de les tècniques concretes de 

la dansa i ens traslladem al moviment propi de l’alumne.  

 

 Espectacles, actuacions amb públic i coreografia. Es tracta de la dansa 

presentada davant de tercers i el camp que posa en relació als mencionats 

prèviament.  

 

C) El cos i la dansa a l’escola en el context social actual. 

 

Quina visió del cos hauríem d’elaborar en l’àmbit escolar? 

 

Cal tenir en compte i reflexionar sobre quina visió del cos oferim als alumnes en 

l’àmbit escolar ja que l’escola és l’espai essencial del seu desenvolupament com a 

persones. En el context social en el que vivim hi ha una guerra de productivitat i 

d’imatge. Per exemple, a la televisió o el cinema trobem un imaginari en el què els 

cossos són saludables, joves i bells per norma general. S’estableix una relació 
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directa entre imatge, productivitat i plaer; mentre que nosaltres com a éssers 

humans som dèbils i canviants.  

Per tant, què ens hauríem de plantejar? 

 

- El benestar que associem a la dansa o l’exercici físic també el relacionem amb la 

productivitat? 

 

- Vivim en una època en la qual la mobilitat i les comunicacions han augmentat, i en 

la que el moviment i la mobilitat, a més, han passat de l’esfera física i tangible a la 

virtual. Com treballem aquesta dicotomia? 

 

Tot i així, l’estil de vida actual és força sedentari, ja que gràcies a la tecnologia 

podem treballar des de casa. Molts llocs de feina que representen un esforç físic 

han desaparegut i desapareixeran. Vivim en una societat post industrial en la qual 

les activitats físiques s’han tornat molt específiques. 

 

La nostra atenció actualment es dirigeix cap a un objecte concret com el mòbil o un 

ordinador portàtil que fan que, malgrat ser en un espai físic concret, mentalment 

estiguem en un altre espai. Observant aquest efecte tan habitual en la quotidianitat, 

la dansa ofereix una contraposició: ens connecta amb la percepció física i tangible 

en l’espai físic real.  

 

D) Models d’èxit: la repercussió de la pràctica de l’art a llarg termini 

 

El 2009 es va publicar un estudi de llarga durada1 realitzat durant 12 anys als 

Estats Units. Es tracta dels seguiment de les activitats artístiques d’uns alumnes. 

                                                        
1  Catterall, James S. (2009). “Doing well and doing good by doing art: The 

effects of education in the visual and performing arts on the achievements and values of 

young adults.” Los Angeles/London: Imagination Group/I-Group Books. 

 

 Anttila, E. (2013). “Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia 

kouluyhteisössä.” [The entire school dances! The possibilities of embodied learning in a 

school community]. Theatre Academy Helsinki: Acta Scenica 37. 
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Aquest estudi, que demostra que l’art aporta uns beneficis a llarg termini, es centra 

en diferents perfils d’alumnes i la repercussió de la seva pràctica artística:  

- els alumnes la llengua materna dels quals no era l’anglès van ser els que van 

avançar més gràcies a aquestes activitats. 

- un gran impacte en alumnes d’origen humil. 

- una gran influència positiva en alumnes que tenien conflictes emocionals i 

psicològics. 

 

En un altre estudi es treballa en els conceptes del pensament mòbil, això fa que 

sigui més creatiu.  

 

E) Les competències artístiques segons un document oficial.   

 

Lectura i comentaris parcials del document: “Competències bàsiques en l’àmbit 

artístic. Educació visual i plàstica, música i dansa.” Departament d’Ensenyament, 

Generalitat de Catalunya.  

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/c

olleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf 

 

Com que a través de l’ús del llenguatge es creen realitats, en general, en aquest 

document es denota un certa manca de la paraula percebre, que, a diferència 

d’escoltar o sentir, significa captar globalment. Per altra banda, Laakso també 

remarca la diferència entre la manera en la qual estan acotats els llenguatges 

visuals o musicals i el llenguatge escènic, que també inclou la dansa –per exemple, 

no es parla de corporalitat ni dinàmica. La dansa no és un disciplina audiovisual i 

sovint en aquest tipus de documents es descriu o se’n parla com a tal. En efecte, 

l’ensenyament del moviment, a nivell oficial (a l’escola), sovint està molt basat en 

la música, fins i tot en les competències relatives a la improvisació i la creació.  

 

Entre d’altres conclusions Riikka Laakso remarca que no tot moviment és dansa i 

no tota la dansa és moviment. Aquesta diferenciació donarà peu al debat.  

 

“No tot el moviment és dansa i no tota la dansa és moviment” 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf
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Laakso conclou amb les cites que ha utilitzat a l’inici del debat i subratlla que en 

molts estudis indiquen que a l’escola el professor ha d’ensenyar amb llibertat.  

 

DEBAT 

 

El debat que es manté després de la ponència de Riikka Laakso gira al voltant de; 

“si la dansa a l’escola és art o una eina pedagògica?”, de si cal o no definir els 

conceptes amb paraules o bé les etiquetes verbals no funcionen, i si cal o no fer 

mostres davant del públic. També es genera discussió a partir de la pregunta que 

llença Gemma Calvet: “Quina és la diferència entre la dansa i el moviment. Hi ha 

una frontera clara entre els dos conceptes?”  

 

Al llarg del debat s’expressen diferents perspectives i maneres d’entendre la dansa 

en l’àmbit escolar. Hi ha qui apunta, com la Núria Banal, que la dansa a l’escola es 

converteix en una eina de desenvolupament per a l’alumne. En aquesta línia, María 

Fernanda Viñas descriu el moviment com “la matèria prima de la dansa i que quan 

l’aplica a l’escola com eina pedagògica arriba un moment en el qual també pren un 

nivell estètic.”  

 

En general, es consensua que la dansa ha de ser entesa des de la seva complexitat, 

hi ha qui és més procliu a entendre-la des de la música (prenent per referència la 

rítmica Dalcroze), d’altres que remarquen l’emoció profunda que va més enllà del 

que es pot percebre a nivell visual. La Laura Gutiérrez defensa l’opció de no posar 

etiquetes a les arts i remarca que cal entendre la dansa com a expressió transversal 

i com una gran eina per descobrir allò abstracte.  

 

Pel que fa a la diferència entre moviment i dansa, hi ha qui percep la diferència i 

creu que els nens també, però no ho saben verbalitzar o definir. Per exemple, la 

Núria Banal considera que la diferència entre moviment i dansa és la presència. La 

dansa és més que moure’s.  Altres participants, però, consideren que no s’hauria de 

distingir o posar límits, perquè la línia divisòria pot resultar ser una limitació.  
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La importància de les mostres davant del públic és, potser, el tema sobre el qual els 

participants del debat coincideixen més. Es destaca el paper del públic, perquè la 

dansa és comunicació. Per a la Roser Nadal, una mostra també serveix per adquirir 

eines emocionals que fan madurar els alumnes. En Maxime Iannarelli posa especial 

èmfasi en les eines d’autoestima i l’esperit de superació, que ell ha vist en el 

desenvolupament del projecte Tot Dansa. A més, la majoria coincideixen en què és 

una experiència compartida.  

 

 

Xerrada: El nen a la cruïlla dels llenguatges, de les 
pràctiques artístiques i de les obres.  
 
Ponent: Lynda Miguel. Projecte Sudansa 

 

http://sudansa.com/ 

 

El projecte Sudansa sorgeix de la convicció que l’art no pot ser només per a una 

minoria, el repte consisteix a crear noves modalitats d’accés a l’art. La iniciativa 

que s’emprèn des de Sudansa ve en part inspirada per projectes engegats en el 

context francès, en el quals, el Ministeri de Cultura i el d’Educació sovint 

col·laboren plegats, com és el cas d’un projecte que va arrencar el 2006 on juntes 

directives d’escoles implicaven a coreògrafs independents.  

 

Des de fa 12 anys la filosofia de Sudansa investiga per construir una realitat que es 

basa en el pensament i la creació contemporània. No es transmeten tècniques ni 

formes, sinó que es treballa amb coreògrafs professionals que investiguen en el dia 

a dia, i es basen en el que els alumnes aprenen.  

 

Lynda Miguel descriu Sudansa com: “una utopia, un somni per permetre l’encontre 

entre el nen, la poesia i l’art. El treball que fem consisteix en crear camins per 

aconseguir aquesta utopia.” 

 

 

 

http://sudansa.com/
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Com es treballa des de Sudansa? 

 

Es considera que l’infant és subjecte i autor de la seva dansa i el que es treballa 

durant el desenvolupament del projecte a l’escola és la construcció del llenguatge 

poètic que dirigeix i guia el coreògraf. Des de Sudansa defensen la legitimitat de 

l’artista a l’escola –coreògrafs professionals– que en aquest context arriba per 

educar els sentits.  

 

A. Gests fundadors i improvisació. L’arqueologia del cos és particular i única 

en cadascú, per tant els gests fundadors del moviment que poden plasmar-

se a través de la suspensió, les formes o el fraseig formen part de l’infant. És 

a dir, el moviment de cada individu és particular i únic, i per tant es respecta 

i valora.  

Es treballa des dels recursos propis de l’alumne i es treballa a nivell 

individual i col·lectiu l’exploració de l’intangible. Les sessions a l’escola 

permeten que els nens es puguin permetre el temps “d’estar en el present” –

actualment molts pateixen dèficits d’atenció. 

 

B. La dansa a l’escola: transmetre a través d’un procés de creació. 

 

Al llarg de les sessions de Sudansa a l’escola no es “fa dansa”, sinó “una 

dansa” que forma part d’un projecte individual i col·lectiu.  

 

El coreògraf arriba a l’escola per ajudar als alumnes amb el lèxic i construir 

les frases de moviment. És a dir, l’artista permet l’elaboració d’un llenguatge 

–lèxic– i les frases coreogràfiques –sintaxi. A partir de la improvisació, que 

permet estar present, es treballa la composició. El nen o la nena en són els 

autors.  

 

En aquest procés de creació la col·laboració entre el coreògraf i el mestre és 

essencial. L’artista no és un pedagog o no fa aquesta funció en el projecte, 

perquè és qui planteja les preguntes i dispara atemptats poètics. Els 

mestres acompanyen als artistes, estableixen sinergies i ho relacionen amb 
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altres disciplines. Des de la dansa podem enriquir altres disciplines com, 

per exemple, la geometria.  

 

C. La construcció d’un llenguatge 

 

Construir un llenguatge vol dir crear un significat i, sobretot, no es tracta de 

fer esport. Lynda Miguel descriu: “La dansa introdueix allò desconegut, juga 

amb la transformació i el descobriment perquè neixi el sentit. La dansa a 

l’escola és una metamorfosis.” 

 

Lynda Miguel emfatitza el valor de la relació entre paraula i pensament: el 

llenguatge construeix la realitat. Per tant, recalca el fet que la dansa permeti 

altres connexions que afavoreixin el pensament. La relació entre llenguatge 

i pensament és bidireccional. La construcció d’un nou llenguatge, com passa 

amb una llengua, ajuda a adquirir noves eines.  

 

Sudansa crea la metàfora per crear una distància amb el sentit de les coses. 

S’han de buscar lògiques de l’escriptura per crear metàfores i per ballar 

s’han de projectar imatges o metàfores. Miguel subratlla que la complexitat 

és fonamental: la multiplicitat dels sentits. Malgrat la construcció 

coreogràfica, hi ha una llibertat absoluta.  

 

Com funcionen? 

 

Sudansa considera que en la dansa s’ha de treballar per a una educació artística i 

cultural. És a dir, a través d’aquest projecte també s’obre la finestra a la descoberta 

d’altres obres contemporànies. També defensa que l’aportació d’un artista concret 

a l’escola és única, perquè aporta una ideologia única. Per tant, cap coreògraf és 

substituïble per cap altre. Cadascú endega una investigació metafòrica única. Des 

de Sudansa es proposa una temàtica per desenvolupar el projecte a les escoles. Per 

exemple, enguany es treballa a partir de les obres de Giacometti, o bé un any es va 

treballar a través del Haiku. Per tant, des de l’inici mateix s’aposta per la 

transversalitat dels llenguatges i en posar-los en relació.  
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Des de Sudansa es considera que per la naturalesa del seu projecte a l’escola s’han 

d’inventar noves maneres d’avaluar, ja que en la dansa, és a dir, l’art, tot és vàlid. 

Per tant, creen competències de metamorfosis i valoren l’acceptació de les 

propostes dels altres i la capacitat per sortir dels propis hàbits –que en el fons són 

aspectes que també formen part de l’educació.  

 

El projecte des de la perspectiva del coreògraf: Ana Eulate explica la seva 

experiència  

 

Per a Eulate, Sudansa és un projecte on no es tracta d’ensenyar a ballar, sinó a 

imaginar amb els nens.  

 

Com s’organitzen les sessions? I què treballa l’Ana Eulate en cadascuna d’elles? 

 

Sudansa a l’escola es desenvolupa al llarg de 7 sessions durant el curs escolar. 

Lynda Miguel proposa una temàtica i els coreògrafs l’exploren a la seva manera.  

 

La primera sessió: Intentar crear el context de la dansa, allò que fa possible que 

existeixi. Per poder aconseguir-ho, Eulate explica que recórrer a eines vitals com la 

meditació. Treballa un tipus de silenci que és molt útil com a eina pedagògica. No 

es tractar de “callar”, sinó de crear “un silenci noble”, que de fet, els nens 

comprenen força bé, perquè els aporta una base de la presència. En efecte, en la 

dansa és el cos el que parla. Es treballa la percepció per estar present.  

 

Eulate apunta que en aquesta primera sessió li agrada veure els escriptoris dels 

alumnes, ja que és el territori dels nens i nenes. Un territori que evoca la seva 

identitat i la manera que tenen d’organitzar-se. L’espai no és només per estar, sinó 

que també ens revela com som.  

 

En aquesta primera sessió també introdueix la gravetat, les forces universals, la 

interacció i el treball en col·laboració. A més, també se’ls insta a no fer judicis de 

valor, cuidar dels altres i l’obertura de mires.  
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La segona sessió es dedica a fer-los descobrir el plaer pel moviment.  

 

En la tercera i quarta sessió, Eulate es concentra en explorar la temàtica o la 

consigna donada, que o bé la segueix, la contradiu o la transgradeix. En aquestes 

sessions la coreògrafa desplega una sèrie de consignes, però procura no donar 

judicis de valors. Eulate parla als alumnes sobre el GEST que cobra sentit i els dona 

pistes d’on comença la dansa i com sorgeixen els gestos en l’espai.  

 

En la sisena i la setena sessió intenta explorar més per fer noves descobertes. La 

dansa s’elabora entre tots. I al llarg de les sessions treballa forces i conceptes clau: 

la gravetat, la tensió per a l’impuls, la velocitat i la inèrcia, la diferència entre 

l’espai exterior i interior, crear amb el que es té, i el valor de la repetició.  

 

Ana Eulate també recala que cal posar en relació el treball artístic amb el 

pedagògic, i que s’enriqueixen mútuament. El tractament de la consigna és un 

element que forma part del concepte creatiu i que en tot moment es manté una 

percepció global.  

 

DEBAT  

 

Després de la xerrada de Lynda Miguel el debat que es genera gira al voltant de 

l’adaptació als alumnes individual i col·lectivament. I també es discuteix sobre 

l’equilibri entre la improvisació, la llibertat i el moment en què s’acota o 

s’imparteix una matèria. Finalment també es remarca la importància del procés, i 

no tant la del producte.  

 

Un dels temes que més es debaten és el de l’adaptació. Molts projectes i pedagogs o 

mestres de dansa quan arriben a l’escola s’han d’adaptar a les necessitats del grup i 

de vegades d’una manera més individualitzada amb cada nen. Del que no hi ha 

dubte és que la dansa aporta eines de cohesió i intercanvi col·lectiu i també ajuda a 

trencar amb l’espai binari, com apunta Marta Amatriain, i la vida sedentària d’una 

escola.  
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En canvi, resulta més polèmica la dicotomia entre improvisació i tècnica. Hi ha qui 

considera que la improvisació dona gairebé les eines més essencials: l’estar aquí i 

ara. Però altres veus matisen que és interessant i enriquidor combinar, a l’escola, la 

improvisació amb la tècnica i/o amb la composició per aprendre a prendre 

decisions.  

 

Lipi Hernández reflexiona sobre un dels aspectes més frustrants de molts projectes 

és que s’implanten a les escoles per un període determinat i no passen a ser res 

més que una experiència, no pas un treball a llarg termini. A partir d’aquest apunt 

es comença a discutir sobre el rol i la posició o no del pedagog de dansa i de 

l’artista a l’escola.  

 

 

3. BLOC 2: ESTRATÈGIES PER A UNA MILLOR PRESÈNCIA DE LA 
DANSA A L’ESCOLA 

 
Centres de futur: Presentacions de casos d’èxit 

1) Escola Els Alocs de Vilassar de Mar  
 

Exposa: Mercè Valldeoriola Esteban Tutora de P3 i secretària del centre i Rosa Mª 

Soldán Barranco tutora de 2n. 

 

Fundada el curs 2006-7 

L’escola de la calma: 

 

Aquesta és una escola molt vinculada al territori i alhora oberta. Es va fundar amb 

la filosofia principal d’oferir un espai de calma i tranquil·litat als alumnes. També 

és una escola en la qual es fomenta l’esperit de recerca, la creativitat entesa des del 

sentit més ampli (des dels llenguatges artístics a les matemàtiques), i on s’exploren 

els llenguatges i es procura que tots els alumnes tinguin igualtat d’oportunitats. 
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Educar és més que treballar un currículum. En aquesta escola el nen o la nena són 

protagonistes del seu aprenentatge: la màgia del coneixement. A través de la 

comunicació, l’expressió i la creativitat; saber, saber fer, saber estar i saber ser. 

 

La dansa a Els Alocs: 

 

La dansa ha format part del projecte de l’escola des de la seva fundació, que de fet 

coincideix amb els començaments de Sudansa, projecte que s’ha dut a terme a Els 

Alocs des del 2006-7 amb un dels cursos. A part del projecte de Sudansa, a Els 

Alocs es fa dansa des de P3 a 6è de primària, perquè es considera que el llenguatge 

coreogràfic és un mitjà d’expressió més.  

 

A través de Sudansa els coreògrafs vénen a l’escola i fan tàndem amb els mestres. 

Cada tutor participa com un nen més, la qual cosa va bé per relacionar-se diferent 

amb els nens. 

 

El procés que porten a terme és el més important, però també es considera 

essencial que es faci una mostra per les emocions i els esforços que comporta. Els 

nens i nenes incorporen el llenguatges i per tant són capaços de dur-ho a terme i 

els resulta satisfactori.  

2) Escola Garbí, d’Esplugues de Llobregat 
 

Exposen: Xènia Gumà (professora de dansa de l’escola),  Clara Puerto (professora 

de teatre de l'escola) i la Natàlia Prior (l'altra professora de dansa de l'escola).  

 

En aquesta escola de règim general es va incloure la dansa al currículum des del 

curs 2012-13,  des de 2n de primària a 2n d’ESO. A partir de 3r ESO i fins a 2n de 

Batxillerat és optativa. Durant el cicle infantil també es fa psicomotricitat.  

 

L’escola Garbí té un projecte artístic que comprèn tota una part de plàstica, escena 

(dansa i teatre) i música. Al llarg del curs s’organitzen moltes activitats en les quals 

es relacionen les diferents disciplines. El menjador l’utilitzen com espai polivalent 
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en el qual es fan les representacions o mostres i on els alumnes assagen. Per tant, 

és un espai per a tots en el qual conviuen la vida quotidiana amb la pràctica 

artística.  

 

L’escola s’organitza d’una manera bastant rígida, s’avalua tot de manera 

continuada i això també inclou la pràctica de la dansa. A nivell de programació és 

una escola que es basa en les competències bàsiques i després les pròpies de 

l’escola que té les seves específiques. Les mestres de dansa han dissenyat una 

planificació temporal en les que es desglossen les unitats d’aprenentatge.  

 

L’aproximació a la programació i l’ensenyament és d’assaig i error. Les classes de 

dansa combinen un temps per l’escalfament i la impartició d’una tècnica 

determinada amb un espai i treball específic per a la improvisació.  

 

El treball de tècnica corporal no es basa en una tècnica o estil específics, sinó que 

parteix de taules memoritzables de materials: qualitats de moviment (des de 

lleuger a pesat, partint d’una imatge concreta) i habilitats motrius (equilibri, 

flexibilitat, potència). S’expliquen i treballen els conceptes per separat, però 

s’entenen i s’acaben aplicant en conjunt. Per altra banda, també treballen la 

vessant expressiva i l’actitud.  

 

L’avaluació es du a terme de manera tradicional, també fomenten la valoració del 

treball entre ells a través dels comentaris. A l’Escola Garbí els alumnes també 

avaluen als professors.  

3) Escola Horitzó. 
Exposa: Eric Thamers - Coordinador de les Arts a l’Escola l’Horitzó 

 

En aquesta presentació de l’escola Horitzó, Pere Vergés (arquitecte i dissenyador 

d’interiors) més que en el seu projecte es centra en les preguntes que ens podem 

fer quan ens plantegem repensar l’art a les escoles. L’escola l’Horitzó té un projecte 

holístic en el qual les arts tenen un gran protagonisme.  
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L’escola Horitzó ha donat carta blanca a en Eric Thamers per repensar les arts a les 

escoles. La perspectiva de l’Eric és molt filosòfica. L’escola ha de ser una escola de 

la vida, per entendre i comprendre el món. Per altra banda, durant la seva xerrada 

també exposa la idea de retornar a la gènesi de l’art per esbossar com volem 

ensenyar o fer viure l’art a les escoles sense posar etiquetes.  

 

4. DINÀMICA DE GRUP. CAP A LA PRESÈNCIA ÒPTIMA DE LA 
DANSA A L’ESCOLA 

 
Facilitadora: Arantza López 
 

En aquesta dinàmica es cerca l’escenari ÒPTIM, la utopia, el marc ideal en el que 

es pot donar la dansa dins l’escola primària i secundària.  

 

Dinàmica: participants dividits en 7 grups de 12 persones cadascun. 

 

Es reflexiona de forma individual i en silenci, dins el petit grup –aquesta és la 

intenció de la facilitadora. S’intenta no debatre amb la resta de companyes del 

mateix grup. Es respon de forma clara i precisa a cada pregunta escrivint la 

resposta (o respostes, poden ser més d’una) a una etiqueta i col·locant-la al mapa 

que tindrà cada grup, les següents qüestions (recordant que és un supòsit òptim): 

 

1. Quin perfil tenen els professionals que imparteixen la matèria de dansa a 

l’escola durant l’horari lectiu? Quina formació tenen? A quin departament 

pertanyen? Són especialistes? En què? Quin tipus de titulació tenen? Quantes 

persones amb aquesta especialitat hi ha al centre? Una per tota primària? Una per 

cicle? 

 

2. Quines són les característiques dels usuaris? A qui va dirigida aquesta matèria? 

A partir de quin cicle? A tots els cicles es pot impartir dansa? Primària i 

secundària? Qui són els usuaris?  
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3. De quina forma s’imparteix la dansa a l’escola: com una tècnica estètica, 

artística? Com un vehicle, una eina per aprendre altres matèries com són les 

matemàtiques, la llengua, la música o el medi natural? O és una matèria en sí 

mateixa, un llenguatge propi? La dansa com a llenguatge artístic amb el qual 

expressar sensibilitat, percepció, coneixement, creació? O és una eina de benestar 

físic i autoconeixement amb la que desenvolupar habilitats motrius com la 

resistència, la flexibilitat, la força? 

 

4. I l’avaluació? Com avaluem la dansa? Si decidim que és una matèria amb entitat 

pròpia, s’avaluarà com les matemàtiques, la llengua, la música i l’expressió visual i 

plàstica? Cal avaluar la dansa? Si cal, llavors quines són les eines d’avaluació de la 

dansa? Seria la coreografia, la mostra final, una forma d’avaluar?  

 

5. En aquest món idíl·lic, quines modificacions s’han fet al currículum perquè la 

dansa s’hagi pogut desplegar? Quines característiques té el currículum perquè la 

dansa es pugui impartir?  

 

6.  Com és el sistema que emmarca i estructura la dansa dins l’escola?  

 

 Parlem de temporització: durant quantes hores a la setmana l’alumnat es 

relaciona amb la dansa?  

 Podem parlar de durabilitat i continuïtat. Durant quant de temps a l’any? 

Durant quants anys? Ens podem contestar si és necessari o no que hi hagi 

una continuïtat o si amb una experiència viscuda ja n’hi ha prou.  

 Parlem de finançament: (Ja sabem com és el perfil dels professionals) 

llavors a quin departament pertanyen? Qui els contracta? Qui finança 

l’activitat? 
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Respostes més votades: 

Blau: Professionals de la dansa. 

Negre: Altres professionals (mestres d'escoles ordinàries entre d'altres). 

 
ESCOLES DE FUTUR 

1. PERFIL - Mestre que ha adquirit l'especificitat i la didàctica a Magisteri. Un 
magisteri que capacita per dur el llenguatge del cos a l'aula de 
forma integral (6 vots). 
- Artista amb formació pedagògica (5 vots). 
- Especialista en dansa, persona amb experiència en la escena. 
Formació en el terreny de les arts (no solament en dansa, els 
llenguatges paral·lels són benvinguts). Com a mínim 2 
professionals i, si l'escola és gran més, amb un departament 
específic des del qual aquestes persones coordinin projectes 
artístics transversals (amb un responsable i associats o 
col·laboradors) (4 vots). 
- Formació “holística” en creació: Del coneixement, del pensament, 
del moviment, de les relacions amb l'entorn (4 vots). 
- Infantil i primària: Mestre i ballarí o pedagog de la dansa. 
Secundari i batxillerat: Pedagog de la dansa i màster de secundària. 
O també: Especialista (segons el convidat i projecte temporal de 
l'escola) (3 vots). 

2. USUARIS - Comunitat educativa. Famílies, nens i nenes. Relacionada amb 
l'entorn (6 vots). 
- Totes les edats 0-18 (5 vots). 
- Tota la població del centre fins i tot el claustre, neteja, conserge, 
monitors, etc (4 vots). 
- Totes les etapes educatives (4 vots). 
- Tots! Alumne, professors, pares (diferents capacitats, diferents 
procedències, diferents ètnies) (3 vots). 

3. DANSA: 
Vehicle, eina, 
llenguatge? 

- És un llenguatge en sí mateix que permet la integració a altres 
llenguatges per al coneixement d'un mateix i la comunicació amb el 
món. Llenguatge propi, connexions amb els aprenentatges partint 
de situacions reals (6 vots). 
- Com a eina d'aprenentatge i investigació d'altres coneixements. 
Com a procés de creació artística. Com a aprenentatge d'habilitats 
motrius. Com a hàbit de salut (3 vots). 
- Com a llenguatge artístic amb plena dedicació horària però que 
també s'uneix amb altres llenguatges artístics per a projectes 
comuns (3 vots). 
- És el llenguatge del cos, la dansa té entitat pròpia. Comunicació, 
expressió, mirada, contacte, autoconeixement, percepció... Té 
continguts que li són propis unint les emocions (3 vots). 

4. AVALUACIÓ - Si s'avalua igual que la resta de matèries, procés diari del treball a 
l'aula (6 vots). 



 22 

- Avaluem partint de qui aprèn amb diferents eines, diàleg, reflexió, 
acord (4 vots). 
- Avaluar per valorar (3 vots). 
- Tot procés d'aprenentatge i procés creatiu ha de ser i ha de poder 
ser avaluat. Com? Sobretot centrant-se en el procés (creació, les 
sensacions, els canvis, etc) i reflexionant sobre el producte per 
poder continuar avançant i transformant // Avaluació formativa, 
coavaluativa i autoavaluativa (2 vots). 
- S'avalua el progrés de l'alumne en les capacitats d'escolta del 
propi cos, de saber estar present, d'improvisar partint del propi 
moviment, de ballar amb els altres, i les actituds. A través de 
l'observació, autoavaluació visualitzant-se en vídeos/ parelles... (2 
vots). 

5. CURRÍCULUM - Projecte: llenguatge artístic, llenguatge musical, llenguatge 
científic, llenguatge coreogràfic, llenguatge informàtic, llenguatge 
maternal, etc (6 vots). 
- Un decret ideat i redactat per un consell especialista en dansa i 
pedagogia (5 vots). 
- SÍ: En la reagrupació d'alumnes, en el currículum perquè la dansa 
tingui el seu propi pes, en la segmentació de les àrees i 
assignatures, en la repartició horària (3 vots). 
- Cal un currículum adaptat a la realitat i que el contingut per part 
del departament estigui en relació amb el que oferim els mestres 
des de baix. Falta molta coherència entre els papers, la institució i 
la tasca docent (3 vots). 
- L'ideal seria no tenir currículum i que cada centre faci el seu (3 
vots). 
- El Currículum inclou el llenguatge del cos i la dansa per sí, però el 
canvi essencial va des del magisteri amb la formació inicial del 
professorat i el valor que des de les institucions es dona a la dansa 
(3 vots). 

6. SISTEMA - Temporització: Setmanalment més tallers extra i assajos. 
Durabilitat: al llarg de tota l'escolarització. Finançament: públic (6 
vots). 
- Finançament públic. Mobilitat dels docents. Que es puguin 
desenvolupar projectes de dansa a diverses escoles tenint una 
plaça del Departament (sense que hagi de ser funcionari) (5 vots). 
- Grups desdoblats, 2 cops a la setmana, des l'escola bressol a tota 
l'etapa obligatòria. El Departament d'Ensenyament contracta la 
persona que s'implica al centre i no només imparteix dansa. Borsa 
de mestres formats (5 vots). 
- El paga l'administració, 2 hores mínim a la setmana. Hauria de ser 
flexible, adequar-se a la realitat del centre (4 vots). 
- 2 o 3 vegades a la setmana durant tota l'escolarització. 
Finançament públic contractat per l'escola. Pels petits hauria de 
ser cada dia a classe // A escoles concertades, públiques i privades, 
ha d'estar a qualsevol assignatura amb un bon professional ben 
remunerat (2 vots). 
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DEBAT final  (després de la dinàmica de grup) 
 
El tema central del debat final es centra sobretot en la manera en la qual la dansa 
hauria d’entrar a l’escola. En general es considera que pel fet de ser inclosa com un 
complement de la música o l’educació física no afavoreix gens que com a disciplina 
o eina pedagògica acabi tenint cap pes en el sistema actual. 
 
D’aquest tema també se’n deriva una de les preguntes plantejades durant la 
dinàmica: “quin és el perfil professional més idoni per impartir dansa a l’escola?” 
Malgrat la divergència d’opinions, la majoria coincideix en què el pedagog de la 
dansa és la millor figura. Tot i que, en alguns casos, també és enriquidor que hi 
participin artistes en col·laboració amb els mestres. 
 
Un altre tema que sorgeix, però que no s’acabava de desenvolupar, és si la dansa a 
l’escola pot crear espectadors de dansa. Hi ha qui considera que a l’escola la dansa 
ha de ser una eina pedagògica, i que no és tant important fer créixer el gust estètic; 
en canvi, altres participants remarquen que l’experiència estètica és igual 
d’important en l’educació de l’alumne. Es podria comparar a aprendre a llegir i 
alhora adquirir gust per la lectura.  
 
Finalment, del que més es discuteix i es comenta és COM MILLORAR la situació i 
estatus de la dansa a l’escola. A partir de diferents aportacions, es coincideix que 
els canvis han de venir de la base i consensuar-se com a col·lectiu abans d’arribar a 
les institucions públiques. Per tant, s’ha de lluitar com a col·lectiu perquè els 
pedagogs de la dansa siguin uns més a l’escola i que la dansa formi part del pla 
d’estudis.  
 
 

5. CONCLUSIONS SOBRE LA JORNADA  

 
El caràcter reflexiu de la jornada comporta que el debat es dispersi i s’arribi, en 

general, a pocs punts de consens. Tanmateix sorgeixen qüestions que cal apuntar 

com a imprescindibles a l’hora de tractar el tema de la dansa a l’escola. És el cas de 

l’abast i el caràcter interdisciplinari de la dansa que Riikka Laakso destaca en 

la seva ponència. Aquesta flexibilitat de la pròpia disciplina facilita que es pugui 

adaptar a molts propòsits educatius i socials. Per tant, les competències i 

experiències són molt diverses. No hi ha un sol model efectiu, ni tampoc qualsevol 

projecte no funciona igual en tots els contextos. Això sí, a partir dels estudis que 

presenta Laakso queda palès que les arts a les escoles aporten grans beneficis als 

alumnes que sovint encaixen menys en el model imposat pel context social.  
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Un altre punt important sobre el qual es debat és quina és la figura idònia per 

introduir i/o acompanyar l’ensenyament de la dansa a l’escola: el pedagog de 

la dansa, un mestre que en té nocions, o bé l’artista? En molts casos es valora el 

treball en tàndem entre diferents professionals. Malgrat la divergència d’opinions, 

es podria dir que es coincideix que el pedagog és la figura més idònia, però en el 

cas d’alguns projectes com el de Sudansa introduir un artista a l’escola també 

comporta els seus avantatges artístics i de retruc educatius. Segurament sobre 

aquest tema s’ha d’aprofundir per estudiar la riquesa de cada model de projecte, 

perquè tots aporten aspectes positius respecte a l’ús de la dansa com a eina 

educativa o finalitat artística. 

 

Al final de la jornada durant l’últim debat sorgeix una qüestió rellevant: a través 

de la dansa a l’escola estem fomentant el gust per aquest art a uns futurs 

espectadors? El contacte i la introducció a l’art des de ben menuts pot generar 

més sensibilitat i que, per tant, una part dels nens i nenes que han rebut aquesta 

educació se’n beneficiïn com adults amb inquietuds culturals? En efecte, aquest és 

un altre punt de divergència. Hi ha qui considera que la dansa s’ha d’impartir amb 

fins educatius i hi ha qui considera que de retruc s’ha de fomentar el gust per 

observar, com si es fomentés el gust per la lectura.  

 

Finalment, uns dels aspectes que preocupen més als assistents a la jornada és la 

presència i la legitimitat del pedagog de la dansa a l’escola a nivell 

institucional i de la legislació, respecte a altres àrees i pedagogs d’altres 

disciplines. Malgrat la divergència d’opinions, en aquest cas sí que es coincideix 

que s’ha de treballar des de la base dels propis professionals, ja que les iniciatives 

no sortiran de les institucions públiques.  

 


