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IDENTIFICACIÓ GENERAL DEL PROJECTE: 

 

• Denominació del Projecte: 

“Dansa, Moviment i Acció. Projecte d’acció socioeducativa amb gent gran a partir de la dansa i el 

moviment”. 

 

• Breu descripció del què es vol projectar: 

El present projecte pretén apropar la dansa al col·lectiu de gent gran com a eina socioeducativa 

capaç de millorar la qualitat de vida de les persones d’edat avançada. A partir del marc metodològic 

de la Mediació Artística, la dansa es converteix en un trampolí potencial d’apoderament i resiliència 

per  a la dignificació de l’envelliment dels participants. Mitjançant diverses activitats, dinàmiques, 

jocs i reflexions grupals basades en el moviment conscient i l’expressió corporal, la dansa potencia 

les habilitats comunicatives, expressives i psicomotriu, així com la creativitat inherent en cadascú 

dels participants del projecte. 

 

• Concreció de la ubicació: 

La ubicació territorial on es durà a terme el projecte encara no està determinada per trobar-se 

encara en fase de planificació, tanmateix la idea és aplicar-lo a diverses convocatòries d’institucions i 

entitats de les comarques del Barcelonès i el Maresme. Existeix la possibilitat de desenvolupar-ho a 

Casals de gent de gran, Centres de Dia, Centres sociosanitaris, Centres Cívics, Ateneus de barri, 

Residències de Tercera Edat, així com a altres àmbits, institucions i organitzacions com el Mercat 

de les Flors de Barcelona o la Fundació d’Amics de la Gent Gran. 

 

• Identificació dels destinataris: 

Els destinataris del projecte són les persones adultes d’edat avançada, a partir dels 65 anys, que 

no presenten un grau elevat de dependència ni patologies greus diagnosticades clínicament. Les 

característiques més destacables de les dades generals sobre la població espanyola d’edat 

avançada, especialment les persones residents a Centres de Dia, com a possible context 

d’aplicació del present projecte són les següents: 

 

- Baix nivell socioeducatiu i econòmic. 

- Deficiències físiques circulatòries, auditives, visuals i locomotores. 

- Tendència a estats depressius, no greus, motivats per la incomprensió i 

insolidaritat de la societat.  
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• Justificació global del Projecte: 

 

Abans de tot, cal tenir en compte que un dels trets que singularitzen les societats urbano-industrials 

actuals és l’envelliment demogràfic. S’ha ampliat el nucli poblacional composat per persones adultes 

d’edat avançada en un procés que s’intueix que no deixarà d’aguditzar-se en les properes dècades. 

La revisió de les investigacions suggereix que la societat continua mantenint estereotips i models 

generalment negatius sobre els ancians que defineixen les diferències entre la mitjana edat i la 

vellesa. Els estigmes que amaga cada cultura, així com l’esperança de vida i els models particulars de 

vellesa, influeixen en la definició i en la interpretació per descriure el seu propi procés d’envelliment 

(George, 1990; Costa y McCrae 1990; McCrae 1993). Generalment es planteja que en l’etapa de la 

vellesa s’intensifica el declivi del jo, derivant a una pèrdua d’identitat, baixa autoestima i descens de 

les conductes socials. 

 

Des d’una perspectiva social, la vellesa es planteja com el temps de les pèrdues. El deteriorament en 

la salut i la pèrdua de capacitats redueix l’autonomia i la independència sovint forçant a necessitar 

dels serveis d’altres persones per a activitats que abans podien fer per si sols (Karp, 1988). La 

jubilació, tant per raons de salut com per imposició legal, allunya moltes persones de l’àrea de la 

seva activitat productiva. La mort d’amistats i parents destrueix tots els sistemes de suport personal; 

si aquestes persones ancianes insatisfetes no han trobat un sentit a la seva vida, aquests 

esdeveniments les porta a una caiguda rotunda en l’autoconcepte, a una autopercepció més negativa. 

A més, depenent de la definició social que se li apliqui les persones adultes d’edat avançada, el seu 

autoconcepte serà un o altre, així com el comportament i les expectatives que aquestes tinguin 

sobre la vivència del seu propi procés d’envelliment.  

Per tant, es fa cada cop més necessària la intervenció social directa sobre la vellesa cap a una 

orientació adequada a nivell d’informació i educació de cara als canvis reals que en ells es donen a 

nivell biològic, psicològic i social, de tal manera que el subjecte trobi un marc de referencia real 

sobre el qual poder desenvolupar les seves vivències i així poder millorar la seva autopercepció en el 

darrer període del seu cicle vital.  

 

A causa de l’existència d’alteracions sensoro-perceptives, temor a l’expressió de sentiments i 

pensaments per les seves possibles conseqüències en les àrees afectiva, familiar, de seguretat, 

econòmica i institucional, així com una situació làbil per la situació de pèrdua emocional massiva 

que suposa l’envelliment en la seva dimensió bio-psico-social. Aquestes circumstàncies impliquen 

una disminució de la capacitat comunicativa del subjecte. Es fa necessari, doncs, potenciar els 

canals de recepció de les seves necessitats, inquietuds i sentiments. Per això s’han de valorar totes 

les expressions kinèsiques, gestuals, posturals i/o artístiques com elements informatius integrants de 
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la persona. La capacitat empàtica és la qualitat essencial que permet l’apreciació de l’individu i del 

seu estat emocional, així com un pilar bàsic en la comunicació amb les persones d’edat avançada.  

 

Així doncs, una de les principals vies per les que circulen les possibilitats d’aconseguir una vellesa 

saludables és la de mantenir un estil de vida orientat a l’activitat i creativitat en positiu. Mantenir 

actives les capacitats funcionals i intel·lectuals i la motivació de persistir en la importància d’aquesta 

activitat. És per aquest motiu que especialment la dansa és una eina que guarda un gran potencial a 

l’hora de millorar la qualitat de vida de la gent gran, així com dignificar el seu procés d’envelliment, 

tenint en compte que implica un aprenentatge i desenvolupament corporal, motriu, sensorial, 

perceptiu, cognitiu, relacional, imaginatiu i creatiu. En definitiva, les sessions de Mediació Artística  

a través de la dansa amb el col·lectiu de gent gran són beneficiàries perquè incrementen l’activitat 

física, disminueixen la vivència d’aïllament i estimulen l’expressió i socialització.  
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FASE DE PLANTEJAMENT TEÒRIC:  

En aquesta fase pretenc delimitar la base teòrica del present projecte, fonamentant les línies 

argumentals i les decisions preses a nivell metodològic d’acord a uns principis i a una manera 

d’entendre l’educació, l’art i la societat emmarcada en els fonaments teòrico-pràctics de la 

Mediació Artística (MA). Segons aquesta metodologia, “l’activitat artística actua com a mediadora, 

és a dir, l’objectiu fonamental no és que les persones que participen aprenguin art, sinó que 

l’activitat és una eina educativa que permet als i a les educadores incidir en altres objectius, 

encaminats majoritàriament a fomentar l’autonomia de les persones i a promoure processos 

d’inclusió social. Podem afirmar que l’activitat artística és un mediador útil per a treballar amb 

persones en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social, ja que permet realitzar un procés de presa 

de consciència de la seva pròpia identitat i de transformació cap a l’autonomia personal i la inclusió 

social. (...) L’experiència artística facilita que la persona es posicioni críticament enfront de la seva 

realitat i que es projecti en el futur d’una forma més integrada” (Moreno, 2010). 

Les relacions entre art, educació i processos cognitius han estat estudiades per diversos autors 

que exposen i defensen com l’experiència artística facilita el desenvolupament de processos 

simbòlics, contribuint així a processos educatius i al desenvolupament psicosocial de la persona. De 

les aportacions més rellevants al respecte, voldria assenyalar les de Nelson Goodman, Ernest 

Cassier, Susanne Langer, Jean Piaget, Susana Sternbach, Eduard Gardner, María Cristina Rojas, 

Rudolf Arnheim, Hanna Segal, entre d’altres autors i autores que s’han interessat pel potencial del 

vincle entre art i educació. A trets generals, Goodman s’interessa per la relació entre art i 

coneixement, entenent que  “el món és una construcció simbòlica i ens planteja com a partir de l’art 

el subjecte pot revisar la seva representació del món i canviar la seva realitat. (...) L’art permet una 

relació dialèctica entre allò que sabem i allò que percebem, entre allò real i allò imaginari” (Moreno, 

2010). D’altra banda, Piaget parla de la “funció simbòlica” que constitueixen el llenguatge i el dibuix 

en la necessitat de simbolització i desenvolupament intel·lectual dels infants. Segons Gardner, 

“l’educació artística té un paper fonamental en el desenvolupament humà i ha de basar-se en la 

producció, la percepció i la reflexió” (Moreno, 2010). Des del punt de vista d’Arheim, l’educació no 

és integral si és que no contempla l’expressió artística, ja que considera l’art com un de les eines més 

poderoses per a la realització de la vida. Segal, per la seva banda, exposa el món de l’art com una 

dimensió personal i col·lectiva de reconstrucció reparadora. 

La Mediació Artística recupera alguns conceptes abordats des de la pedagogia, la psicologia i 

l’educació social com ara el rescat de les potencialitats de cada persona, el desenvolupament integral 

de la persona, l’elaboració simbòlica i la superació de conflictes inconscients, la presa de consciència 

de les situació real i el procés de transformació i de reinserció. Quant a l’estructura metodològica, la 
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MA es fonamenta sobre tres pilars diferenciats, però alhora estretament connectats entre ells: la 

planificació dels tallers, el desenvolupament d’aquests i la intervenció educativa.  

Pel que fa a la planificació i desenvolupament del taller de Mediació Artística, aquest es divideix en 

una primera fase de producció artística per part del participants i una altra de reflexió sobre el 

procés creatiu experimentat. En aquest sentit, tot i posar el focus educatiu en el procés i no pas en 

el resultat, en MA és necessària una exigència en les produccions per evitar les meres expressions 

espontànies, així com la presa de consciència d’aspectes que han anat sorgint en la primera fase, tant 

a nivell individual com col·lectiu.  

Respecte a la intervenció educativa i el rol del mediador o mediadora artística, es vetlla per una 

actitud no directiva que abraci l’observació, l’escolta i l’absència de judicis de valor entorn els 

processos i els resultats creatius dels participants. La tasca principal del mediador artístic és la 

d’acompanyar els participants des de la “distància professional òptima” (Moreno, 2010). A més, cal 

propiciar el “vincle possibilitador” (Moreno, 2010), basat en la confiança en les capacitats de 

cadascun dels participants i el respecte cap al seu protagonisme per donar lloc a processos 

d’apoderament, tant a nivell individual com col·lectiu. Així doncs, la Mediació Artística 

concordaria amb les bases teòriques, així com amb la praxis de la “pedagogia de l’oprimit” 

proposada per Paulo Freire que, entre moltes  idees sàvies i inspiradores, afirma les següents: “En la 

pràctica del desvetllament de la realitat social, el procés de conscienciació humana fa que la realitat 

sigui apresa no com a quelcom que és, sinó com a esdevenir, com a quelcom que està essent, en 

constant transformació (Freyre, 1981: 117). “Aprofundint en la presa de consciència de la situació, 

els homes s’apropien d’ella com de la realitat històrica, capaç de ser transformada per ells. El 

fatalisme cedeix el seu lloc, doncs, a l’ímpetu de transformació i de recerca, del qual els homes se 

senten subjectes” (Freire, 1996:94).  

En el seu estudi al voltant de la Dansa Moviment Teràpia i les seves aplicacions amb gent gran, la 

Dra. Rosmarie Cammany Dorr exposa que l’art abstrau de la realitat individual i concreta la seva 

significació universal i transcendent. “És aquest sentit de comunitat de l’experiència humana el que 

apropa tots els humans en la consciència que compartim l’alegria i el patiment de la mateixa manera 

que ho han fet els éssers humans al llarg de la història. A més, l’art és un instrument que anima 

l’ésser humà a experimentar i definir els seus pensaments, sentiments i conductes, els quals 

sobrepassen els límits de l’expressió verbal i conscient, precisant un mitjà d’expressió menys 

cognitiu, més vivencial, més primari” (Cammany Dorr, 2008). 

 

Cammany Dorr exposa que l’experiència transcendental que aporta l’art, ja sigui d’una forma 

d’explosió d’activitat creativa o en la forma perceptiva de bellesa, és sentida com a una intensa 

experiència emocional. És aquest un dels motius clau pel qual l’ús de les arts ha estat estudiat com a 

modalitat socioeducativa, emfatitzant la seva potencialitat pel que fa a la comunicació i la creativitat. 
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Comunicació en el sentit d’expressió no limitada al mitjà verbal, conscient i voluntari, sinó fent 

èmfasi en la comunicació de l’emoció i l’afecte, un dels objectius més comuns en clau terapèutica o 

educativa. “Creativitat en el sentit de possibilitar la connexió entre el material expressat 

simbòlicament, que és producte del procés primari de funcionament de la psique humana i, per tant, 

inconscient, i el procés secundari, que és el que opera de manera conscient i lògica i, per tant, capaç 

d’identificar el pensament i/o emoció expressada, així com finalment, amb allò que Arieti (1976) ha 

denominat el procés terciari, que és la combinació de les dues anteriors i que porta a terme la 

“síntesi màgica” d’integració entre els mons de la ment i la matèria, descobrint noves connexions i 

analogies en conceptes que potser havien estat dissociats anteriorment” (Cammany Dorr, 2008). 

 

Zwerling (1979) descriu dos conceptes operacionals de suma importància en l’aplicació clínica de 

les arts en el camp de la psicoteràpia que considero extrapolables per a l’aplicació socioeducativa en 

el marc de la Mediació Artística: 

- El mitjà no verbal emprat per les arts en psicoteràpia (en el nostre cas, en MA) és més 

directe en l’abordatge de processos emocionals que ens els cognitius. En aquest sentit, els 

sentiments estimulats i expressats mentre que es canta, es pinta o es balla, són ràpidament 

disponibles en la interacció entre terapeuta i pacient (en context socioeducatiu, entre 

mediador artístic i participants) per identificar-los, desenvolupar-los i canviar-los. 

- El seu caràcter és intrínsecament social, basat en la realitat. L’acció per se  dóna una 

vivència més immediata de l’estat emocional, major que el que la persona pot expressar al 

parlar del tema en qüestió. 

 

Així doncs, l’ús dels mitjans artístics per estimular l’expressió, la comunicació, la resiliència i 

l’apoderament de les persones, com també l’increment de l’ús del procés simbòlic és freqüent en la 

Mediació Artística. Tal i com exposen André Lapierre i Bernard Acouturier en la seva obra 

Simbologia del moviment, “aquesta vivència simbòlica que té les seves arrels en l’inconscient esdevé 

fonamental. Creiem possible assolir capes més profundes de la personalitat, d’aproximar-nos a 

aquell nucli psico-afectiu que determina, en darrera instància, tot el futur de l’ésser humà” (1985: 9). 

 

Respecte al fenomen de la resiliència sobre el qual la MA té una clara incidència socioeducativa, 

em sembla pertinent destacar una consideració clau que exposen Muñoz y De Pedro en l’article 

“Educar para la resiliència. Un cambio de mirada en la prevención de sitauciones de riesgo social”. 

“La resiliència no és una nova tècnica d’intervenció. S’integra en un procés coherent, en tota una 

sèrie de coneixements i habilitats que ens conviden a tenir una mirada més positiva sobre els éssers 

humans i l’existència. La mirada no patològica sobre els individus té com a conseqüència que la 

majoria de les propostes constitueixin orientacions educatives. (…) La resiliència permet una nova 

epistemologia del desenvolupament humà, emfatitzant el potencial humà, específica de cada cultura 
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i fa també una crida a la responsabilitat col·lectiva. La importància del vincle i la solidaritat és 

evident” (Muñoz y De Pedro, 2005). 

 

Com a mediadores i mediadors artístics, tenim la responsabilitat social de contribuir amb els nostres 

avanços i sabers a millorar les condicions de vida dels col·lectius exposats a la desigualtat i la 

vulnerabilitat socials, i és aquí on l’art i les seves diverses eines juguen un paper fonamental com a 

eina educativa a través de la qual és possible desenvolupar habilitats emocionals, mentals i 

comunicatives. “De la mateixa forma que entenem la cultura com quelcom dinàmic, plantegem un 

concepte igualment dinàmic de la identitat individual. Compartim el concepte de Gergen 

d’identitat múltiple, que qüestiona la presumpció d’un jo unificat i coherent. El “jo” no és, per 

tant, quelcom essencial sinó relacional i contextual. (...) La creativitat constitueix una important eina 

per a la transformació social, ja que permet reformular de manera crítica els significats propis i 

compartits, reconstruint significats alternatius” (Moreno, 2012). 

En aquest sentit, per comprendre un eix transversal del present projecte com és la dansa  com a 

eina d’acció socioeducativa, cal fer un repàs de la qüestió de l’expressió corporal com a eina 

d’intervenció social partint d’un concepte holístic de persona i entenent que els éssers humans es 

desenvolupen en un cos en què existeixen pensaments i emocions. Així doncs, es consideren tres 

nuclis centrals i interrelacionats que configuren la persona: el cognitiu, l’emocional i el corporal. 

Comprendre la persona sense una d’aquestes parts és negar la seva totalitat (Rossi, 2006). En el seu 

estudi sobre educació emocional i benestar, Bisquerra (2006) afirma que el desenvolupament 

integral dels humans es caracteritza, com a mínim, per dos grans aspectes: un cognitiu i un altre 

emocional. Cal assenyalar que el primer aspecte ha rebut un èmfasi especial en detriment del segon, 

que ha quedat pràcticament oblidat en la pràctica educativa.  D’altra banda, l’aspecte corporal és 

una altra dimensió oblidada en l’àmbit educatiu. Com afirma Schinca (2000), el cos en moviment és 

capaç de construir processos comunicatius igual o més efectius que l’expressió oral. 

Defensant  la perspectiva holística de la persona, una de les formes més integrals i eficaces de 

treballar a nivell socioeducatiu és l’expressió artística, com a via expressiva de sentiments, 

sensacions, emocions i vivències, al mateix temps com una oportunitat educativa per al 

desenvolupament personal i social (Cyrulnik, 2009). Com exposava anteriorment en l’explicació de 

les bases i el mètode de la Mediació Artística, cal anar més enllà de l’aprenentatge de tècniques i 

procediments per posar l’èmfasi en el desenvolupament personal que l’educació artística permet a 

tot ésser humà (Gardner, 1994; Eisner, 1995; Arnheim, 1993; Lowenfeld, 1961).  

Rudolf von Laban, ballarí, coreògraf i creador del reconegut mètode Laban Movement Analysis 

(LMA), un llenguatge propi per descriure, visualitzar, interpretar i documentar totes la variacions de 

moviment humà, apunta els aspectes centrals que tenen a veure amb una aplicació educativa i 

terapèutica del fenomen de la dansa. En primer lloc, la reflexió al voltant de la “naturalesa” humana 
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i de les teories de la personalitat. En segon lloc, els coneixements sobre la relació entre la psique i 

l’expressió per mitjà del moviment. Tot i que els resultats de les investigacions realitzades són molt 

heterogenis, la qüestió de la relació entre moviment, psique i educació consta avui dia d’un interès 

creixent. 

 

En termes generals, en les societats occidentals ens trobem amb una clara separació entre les 

entitats socials, sanitàries i educatives, conseqüència dels fenòmens de la divisió del treball i 

l’especialització, entre d’altres. Tanmateix, tal separació unívoca és cada cop més qüestionable. Una 

evidència creixent constata que els sistemes de la teràpia i de l’educació només existeixen en el si 

d’una relació cultural condicionada pel medi. “I al igual que aquesta relació canvia de forma 

permanent, també canvia el sistema sanitari i educatiu, que s’adapta constantment  les noves 

situacions i és modificat per noves influències econòmiques, filosòfiques i religioses” (Capra, 

1983:340). 

 

La dansa com a eina socioeducativa té com a objectiu la formació integral, entesa com la 

capacitat de decisió personal i col·lectiva de l’individu, així com el lliure desenvolupament de la seva 

personalitat (Bittner). Val a dir que en la literatura pedagògica recent, el concepte de salut també 

juga un paper cada cop més important que és aplicable a l’ús de la dansa en l’acció sociodeucativa.  

La OMS entén la salut com “el benestar complet tant corporal com espiritual i social”, fent així 

referència a la salut des d’una perspectiva ecològica i social més àmplia que implica també a la dansa 

socioeducativa. Tant els objectius del creixement personal (personal growth), com els objectius del 

desenvolupament del potencial humà (human potencial) van així mateix molt més enllà d’una definició 

de salut orientada a la malaltia. D’aquesta forma, l’ús de la dansa en context socioeducatiu 

contempla la salut com un “procés permanent” i un “tipus de reacció” que conté, entre d’altres, 

aspectes socials, espirituals i ecològics (Gropen-Giesser i Schneider, 1990; Schaefer, 1990). 

 

Cohn proposa una interessant diferenciació entre teràpia i educació: “La psicoteràpia és l’art de 

deslligar els lligams; la pedagogia, l’art d’alimentar, guiar i deixar llibertat als “no lligats” per 

explorar-se a si mateixos. (...) La psicoteràpia serveix per eliminar els esforços fixos i mal dirigits o 

per estimular possibilitats atrofiades; la pedagogia es refereix a la realització i l’augment del 

potencial lliure” (1978:176). D’acord amb la descripció de Cohn, la teràpia està lligada a la curació, 

mentre que la cura i l’assessorament, els esforços de formació i els treballs d’introspecció són 

objecte de la pedagogia i, per tant, de l’àmbit que incumbeix el present projecte. 

 

Robinson (1993), fent referència a la dansa creativa i sense etiquetes en l’àmbit socioeducatiu, opina 

que la dansa pot mobilitzar profundament en els àmbits físic, psíquic i intel·lectual. Segons l’autora, 

“la dansa aporta un domini corporal, una possibilitat d’expressió i una ocasió d’establir relacions 

amb la resta, així com l’oportunitat de descobrir-se i de construir-se” (Robinson, 1993: 31).  
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A més, Robinson enumera les següents aportacions de la dansa educativa: 

- aprenentatge i desenvolupament corporal i motor 

- aprenentatge i desenvolupament sensorial i perceptiu 

- exploració i coneixement dels elements del llenguatge coreogràfic 

- aprenentatge i desenvolupament de facultats cognitives 

- aprenentatge i desenvolupament d’aptituds relacionals 

- aprenentatge i desenvolupament de facultats imaginatives i creatives 

 

Per la seva banda, Petzold i Berger (1977) opinen que les següents són modalitats de les quals 

s’ocupen l’educació del moviment: la “modalitat funcional/centrada en la tasca”, que es refereix no 

tan sols a la millora de l’habilitat funcional del cos, sinó també a l’assimilació selectiva de 

possibilitats de l’expressió corporal; i la “modalitat centrada en la vivència/activadora”, en què es 

troba la improvisació del moviment i la producció i expressió d’estats d’ànim.  

 

Quant a les regles empíriques pedagògiques, en les sessions de dansa socioeducativa ha de 

relacionar-se estretament l’augment de la competència (experiència objectiva) amb el control 

emocional (experiència sensible) i amb l’aspecte de les relacions personals (experiència social) 

(Schäfer i Schaller, 1976; Shulz, 1980; Klafki, 1985). Schulz denomina aquesta combinació “relació 

d’implicació”, i el seu “balanç” es considera com el “problema d’un procés educatiu rellevant per a 

l’emancipació” (1980: 38).  

 

L’ús de la dansa en l’àmbit socioeducatiu parteix de les tres següents manifestacions del fenomen de 

la dansa: 

1) L’apropiació de formes objectivades i d’elements fonamentals del fenomen de la dansa. 

Aquest punt es refereix sobretot a l’aprenentatge de tècniques i formes de dansa, però 

també al tractament d’elements fonamentals com l’espai, la dinàmica, el ritme, etc. 

2) El tractament del propi moviment i “l’exploració d’allò possible” (Hentig, 1975). McFree 

(1994), en el seu llibre sobre el concepte de la dansa educativa, reclama que també en el 

marc pedagògic hauria d’haver una possibilitat per expressar temes de la vida i identificar 

allò que cadascú vivència quan es confronta amb una dansa específica. D’aquesta forma, es 

pretèn assolir una major consideració dels processos generals de percepció i expressió, tal i 

com es descriuen en l’àmbit de la pedagogia, en diverses contribucions sobre educació 

estètica. 

3) La presentació artística com a representació de formes elaborades. Respecte a aquest punt, 

la representació s’entén avui dia com a “esdeveniment obert, com a experiència en què les 

característiques estètiques no han d’aparèixer en una relació predeterminada amb la resta de 

components” (Vent, 1985: 27). 
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Respecte al tema de l’espai des del punt de vista de la pedagogia de la dansa com a preparació i part 

de la improvisació, Barbara Haselbach fa referència al fet que les lleis espacials determinen el 

moviment humà de forma decisiva. Més enllà de les influències externes, l’ésser humà pot “afegir a 

l’espai una intervenció conscient que porti a una unió deliberada entre expressió, moviment, forma i 

espai” (1976: 52). Les experiències bàsiques en relació a l’espai es transmeten a través de propostes 

que animen a convertir-les en intents espontanis de composicions. El tema s’estructura globalment 

segons diferents perspectives, que tant en la terminologia com en l’orientació pràctica té com a 

referent pròxim a Laban: assimilació de direccions espacials, plans corporals, dimensions espacials, 

simetria i asimetria, composicions espacials i motius espacials. Amb això, es posa èmfasi en un 

aspecte del treball de la dansa que fa al·lusió a la comprensió cognitiva i reflexiva, és a dir, a la 

consciència. 

 

D’altra banda, Martina Peter-Bolaender (1985), es refereix a la manera en què la pedagogia de la 

dansa aborda les postures i els moviments de la vida quotidiana en adults. L’autora pretén, a través 

de l’estudi del caminar i el “no-caminar”, aprofundir en la comprensió del llenguatge corporal i 

promoure que es tinguin en compte processos que en la major part dels casos , succeeixen de forma 

inconscient. Un dels seus objectius, juntament amb el de la percepció i l’experiència introspectiva, 

és la recopilació de propostes per a una peça de dansa. 

 

Diverses investigacions i estudis de cas confirmen que la dansa té un component fortament 

fisiològic per la seva relació amb el moviment corporal humà. Des del punt de vista de Castañón, 

en la seva investigació de la dansa en la Musicoteràpia, exposa que “la dansa permet entrenar i 

millorar qualitats físiques bàsiques, com la força, la resistència cardiovascular, la velocitat i la 

flexibilitat, així com també l’orientació espacio-temporal, la coordinació i, en general, la capacitat 

motriu” (Fuentes, 2007; Castañón, 2001). Així mateix, Montoya confirma que “la pràctica de 

l’expressió corporal i la dansa contribueixen a que les persones siguin més actives físicament i 

incentiva a deixar de banda el sedentarisme i estats emocionals poc agradables, com la depressió, 

l’estrès i el ressentiment” (2007). D’altra banda, en el seu estudi de la dansa com a element educatiu, 

Fructuoso i Gómez defensen que el treball corporal enforteix el component emocional, tot 

millorant la percepció i l’acceptació del propi cos (2010). 

 

Com ja he anat assenyalant des de l’inici del projecte, el component socioeducatiu és un aspecte 

clau a tenir en compte, partint de la idea que les pràctiques artístiques propicien processos de 

socialització, integració i cooperació (Molina et al, 2009). En aquest sentit, Ascensión Moreno 

afirma que les arts com a eines d’acció socioeducativa “faciliten la relació amb les persones, els 

objectes i l’espai de l’entorn, aportant nombrosos beneficis personals com la comunicació, el 

coneixement cultural, la creativitat, l’expressivitat, l’autoestima, l’autoconeixement o el coneixement 

de l’altre” (Moreno, 2010). Des de la perspectiva d’Ospino (2006), la dansa és una oportunitat per 



	   13	  

conèixer altres persones, intercanviar, aprendre noves experiències i potenciar el sentiment de 

pertinença a una comunitat. En una línia similar, l’antropòleg Wulf (2008) destaca el valor de la 

dansa com element transmissor de tradicions, valors i sabers populars, que crea un sentiment 

comunitari.  

 

Així mateix, Suárez i Reyes afirmen que la dansa pot dirigir-se a tots els grups socials sense excepció 

i, encara més, a persones en condicions de vulnerabilitat perquè la pràctica artística aportarà “una 

atmosfera de seguretat, fomentant la participació i la creació de xarxes humanes”  Suárez y Reyes, 

2000). D’aquesta forma, el cos representa l’estat emocional i l’actitud corporal, cristal·litzant els 

mecanismes psíquics que formen la totalitat d’un individu, és a dir, la suma de les experiències del 

passat, la idea que es té d’un mateix i de les pròpies potencialitats (Moreno, 2010). 

 

Rossi (2006) considera que a partir del cos en moviment és possible aconseguir l’harmonització 

entre l’ésser físic i l’emocional. Seguint aquesta línia, Farreny (2001) planteja l’expressió corporal a 

partir de la simbiosi entre ment i corporeïtat, afirmant el següent: “Jo sóc el meu cos amb tot el que 

porta implícit de vida, de moviment, de formes intenses i extremes. I quan jo penso, que és a cada 

instant, tota jo sóc cervell, sóc tacte, sóc sang que circula i sóc cor que palpita. Com també sóc 

moviment que tradueix les meves idees, els meus estímuls, les meves necessitats i la meva alegria” 

(Farreny, 2001: 221). 

 

En definitiva, queda confirmat que el cos no necessita les paraules per relacionar-se amb el món ni 

per expressar els seus sentiments i emocions. Així doncs, “el cos en moviment és capaç de construir 

processos comunicatius igual o més efectius que l’expressió oral. És aquí on les activitats artístiques 

tenen una gran importància com a eina de comunicació: des de les seves innumerables 

característiques expressives, permeten als éssers humans activar els sentits i donar a conèixer les 

seves percepcions de l’entorn, així com també els seus sentiments i emocions” (Mundet, Beltrán i 

Moreno, 2013). Per tant, mitjançant la dansa en context socioeducatiu s’assoleix un potenciament 

de l’expressió corporal en què els individus aconsegueixen sensibilitzar el seu cos, reconèixer-lo 

com element d’interacció social, comunicar-se amb l’entorn i identificar-lo (Munevar i Díaz, 2009). 

 

La promoció de les activitats en les persones adultes d’edat avançada és una mesura d’activació 

de la seva capacitat intel·lectual, psicològica, social i física. Tanmateix, existeixen diverses tipologies 

de programació d’activitats per persones de la tercera edat. En primer lloc, les que es programen 

perquè les persones grans  romanguin passives i gaudeixin de l’entreteniment, les que pretenen 

mantenir aquelles habilitats que ja han estat adquirides prèviament a través de treballs manuals. 

D’altra banda, la tipologia que més pròxima es troba de la MA és la que es basa en programes en els 

quals la interacció entre participants i educadors és el nucli central de la seva activitat. Crear una 

atmosfera de compromís i significació interpersonal es pot aconseguir a través de tres vies: establint 
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una atmosfera segura per part del líder del grup, estimulant les activitats que facilitin compartir 

records i emocions per part del grup, facilitant la confrontació cuidada en el aquí i ara amb les 

vivències reprimides de limitacions físiques i psicològiques.  

 

De fet, un dels objectius en un grup d’adults grans és facilitar l’expressió comuna de les pròpies 

experiències i així afavorir els vincles entre els membres. Així mateix, les activitats físiques concretes 

són útils per estimular associacions amb experiències passades o emocions significatives. Dur a 

terme activitats a l’uníson afavoreix el clima de compartir vivències. L’activitat estimula associacions 

i imatges que són emprades pels participants per verbalitzar les seves memòries o emocions 

presents en el tancament de cada sessió de MA. 

 

Des del camp d’estudi de la gerontologia, el concepte de vellesa no és únic sinó que es composa 

de diverses parts integrants com són la biològica, la psicològica i la sociocultural. Així, l’envelliment 

és un procés psicobiològic amb pèrdua de funció progressiva i irreversible. És intraindividual, 

heterogeni, asincrònic i acumulatiu. , traduint-se progressivament en hipofuncionalitat, fragilitat i 

predisposició a una reducció de la homeòstasi, a un augment del catabolisme sobre l’anabolisme i a 

la pèrdua d’autonomia, capacitat adaptativa o independència. Es comença a envellir en el mateix 

moment en què naixem, i els primers signes apareixen a partir del trenta anys. Així doncs, en el 

procés d’envellir es tracta de retardar al màxim les conseqüències negatives de la pèrdua de funció. 

No es tracta d’una malaltia, però sí cal dir que debilita l’individu i afavoreix que pugui caure malalt 

de forma aguda o crònica.  

	  
La gerontologia és la ciència que es dedica a estudiar els diversos aspectes de la vellesa i 

l'envelliment d'una població, tals com el psicològic, social, econòmic i cultural. D'altra 

banda, investiga com són abordades les seves necessitats físiques, mentals i socials per les 

institucions governamentals i no governamentals que els atenen. Cal tenir en compte que la 

gerontologia aborda totes les dimensions de la vellesa, incloent els aspectes biològics 

(biogerontología), psicològics (psicogerontología), socials i culturals, mentre que la geriatria, 

també coneguda com a gerontologia clínica, és la branca de medicina que s'especialitza en 

l'atenció de les malalties desenvolupades en la vellesa. Diversos factors expliquen el recent 

desenvolupament d'aquest tipus de preocupacions. En primer lloc, la incrementada 

importància que ha pres l'envelliment de la població. A això se sumen les condicions de 

vida actuals de les persones grans que, a diferència del que succeïa anteriorment, el més 

habitual és que ja no conservin uns vincles familiars tan estrets amb la seva família; d'aquest 

aïllament resulta la necessitat de preocupar-se per la seva autonomia socioeconòmica i pels 

diferents problemes vinculats a l'estat de creixent solitud en l'edat en la qual es troben. 
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Des de la perspectiva gerontològica, la vellesa social es conceptualitza per una retirada respecte a 

les funcions socials i culturals, entre les que destaca la jubilació. En aquesta se substitueix el salari 

per la pensió de jubilació, percebuda en un acte passiu. En aquesta transició se succeeixen una sèrie 

de percepcions personals i socials que són de gran interès sociològic i que conductualment es poden 

traduir en els diferents rols que ostenten els i les jubilades. Una tendència que es produeix en aquest 

transició és la hipovaloració progressiva d’utilitat com a individu i l’increment del sentiment de 

dependència. 

 

Cal distingir entre l’edat cronològica, entesa com l’acumulació d’unitats arbitràries de temps 

viscudes i que s’associa a l’edat de jubilació, l’edat biològica, que ens indica la situació del subjecte 

respecte al seu potencial de manteniment de vida, vinculat a l’herència genètica i a la biografia de 

salut de l’individu. L’edat psicològica ve determinada pel grau de capacitat adaptativa que ha 

desenvolupat el subjecte enfront les exigències del seu medi ambient en referència als seus factors 

intel·lectuals i components de la seva personalitat. 

 

En el procés d’envelliment, totes les nostres conductes i experiències es troben determinades per 

processos psicològics que fonamentalment es deuen a canvis sensoro-perceptius en la memòria, la 

intel·ligència, l’aprenentatge, la capacitat cognitiva i la creativitat. És important ressaltar la 

importància que té no tan sols mantenir un nivell estimulatiu adequat perquè les capacitats 

intel·lectuals persisteixin operatives en la persona adulta gran, sinó tenir la motivació de persistir en 

l’ús de les mateixes. El manteniment estimulatiu frena o retarda la seva involució. L’estimulació 

ambiental té un paper preponderant quant a que facilita la mobilització psíquica i física del subjecte. 

 

Fent referència a les consideracions de la dansa-terapeuta Cammany Dorr, “si tenim en compte la 

necessitat de seguretat psicològica atorgada per la satisfacció de les principals necessitats bàsiques 

de tot ésser humà com un dels requeriments per al desenvolupament de l’activitat creativa, ens 

trobem amb molta freqüència la manca d’aquests requeriments en les persones grans de la nostra 

societat. La manca de recursos econòmics, juntament amb una vivència de desvinculació amb un 

entorn social que no posseeix els seus mateixos interessos, impedeix la possible canalització de la 

seva capacitat creativa. (...) Cal reflexionar sobre el valor d’una creativitat que posi èmfasi al procés. 

Considerada la situació freqüent de precarietat d’aquesta funció cognitiva en les perdones d’edat, és 

necessari assenyalar que la creativitat no té edat. L’experiència ens demostra que nombroses 

persones poden començar a ser creatives entrades en edat. La creativitat té un efecte saludable en la 

persona creativa. Fins i tot, podem afirmar que les alteracions en la memòria són poc prominents 

en persones creatives d’edat avançada, i si existeixen són fàcilment compensades per altres factors 

com l’àmplia capacitat de visualització i la facilitat dels seus poders associatius” (Cammany Dorr, 

2008). 
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Cammany Dorr explica que el narcisisme queda afectat pels diferents canvis corporals succeïts en 

contra de la seva voluntat. “El procés d’adaptació als canvis bio-psico-socials que aniran esdevenint 

en el procés d’envelliment serà positiu quan existeixi un equilibri entre l’assimilació de la seva 

situació en relació amb l’entorn i l’acomodació més o menys plàstica del jo al context. Tres 

procediments que apareixen freqüentment en la persona gran, fruit de la dificultat d’adaptació als 

canvis succeïts en el procés d’envelliment i que actuen com a preservadors de la integritat de l’ego 

quan experimenten amenaces de desestructuració: la regressió, l’aïllament i la negació” (2008). La 

mateixa autora afegeix que els primers símptomes externs de la vellesa, la pèrdua progressiva 

funcional i intel·lectual, la mort de la parella, la pèrdua de les amistats, així com la jubilació, poden 

desencadenar una crisi d’identitat en la persona d’edat avançada que comportarà una situació 

d’aïllament i solitud. “L’oportunitat que oferiran aquestes situacions de canvi és ser el punt de 

referència per a la transformació, revaloritzant allò essencial i ajudant a viure un millor present” 

(2008). 

 

Des de la perspectiva antropològica, Manuel Delgado estudia el fenomen de la vellesa com a 

constructe social inserit en uns paràmetres estructurals socioeconòmics que determinen els 

discursos i les polítiques públiques aplicades vers el col·lectiu d’edat adulta avançada. “Els discursos 

relatius a la vellesa no poden separar-se de tots aquells altres que, en igual mesura, estan acudint a 

l’auxili de polítiques estigmatitzadores i d’exclusió per provenir-les d’arguments legitimadors” 

(Delgado, 2006). L’antropòloga Teresa San Román apunta que la gent gran és víctima d’un 

mecanisme d’exclusió que es tradueix en la “marginació” de les seves víctimes. “La marginació 

implica que un individu és expulsat, suplantat o bé negat a l’accés d’activitats i funcions bàsiques en 

la vida social. Aquesta forma d’eliminació social consisteix pràcticament en negar a una persona 

d’aspectes estratègics de l’existència col·lectiva. (...) Es pot dir que els marginats no existeixen, en la 

mida que han estat arraconats i que el lloc del que han estat desallotjats en la societat, en cas 

d’haver-lo tingut, ha estat ocupat per una altra persona” (Delgado, 2006). 

 

Seguint aquesta línia antropològica d’anàlisi crítica, Manuel Delgado remarca que el procés descrit 

d’exclusió-marginació no és mecànic. “Requereix i exerceix una racionalitat; busca i sempre acaba 

trobant arguments que justifiquen l’esquivament social. Es tracta d’estereotips que donen un suport 

lògic a l’exclusió i la mostren com inevitable i, després, com a adequada, segons les fórmules amb 

que s’aplica. En aquesta tasca de justificació ideològica per al desterrament de certes persones del 

sistema social i el seu arraconament en una espècie de no lloc en l’organigrama socioeconòmic, 

cultural i polític” (Delgado, 2006). 

 

Després d’una anàlisi profunda sobre el tema, Delgado conclou que un cop assumit que la vellesa és 

primordialment una construcció social, el segon pas seria acceptar que la gent gran no pot ser 
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reduïda a cap unitat. Es tracta d’un col·lectiu heterogeni, que alhora abraça etapes molt 

diferenciades entre si que impliquen seqüencies físiques i emocionals diverses. D’altra banda, les 

persones d’edat avançada “no pot ser considerada analíticament, deixant de banda la divisió del 

treball, les asimetries que presideixen les relacions entre els gèneres, la verticalitat de les relacions 

interètniques en moltes societats o el sistema d’estratificació social” (Delgado, 2006). Finalment, 

l’antropòleg proposa dues premisses com a imprescindibles a l’hora de proposar qualsevol iniciativa 

que pretengui incidir en el col·lectiu de gent gran. “D’una banda, la de la seva condició artificial, 

arbitrària, canviant i determinada per una certa manera de ser les relacions socials que, en el nostre 

cas, esdevé intrínsecament injusta. D’altra banda, la de la seva naturalesa plural, que impedeix 

considerar-la al marge de contingències socials, econòmiques, ètniques o de gènere, quasi sempre 

estructuralment fundades en i per a la desigualtat” (Delgado, 2006). És per aquest motiu que 

pretenc treballar el present projecte des d’un paradigma ecosistèmic, que contempli el subjecte en el 

seu context, així com tots els aspectes socials, culturals, polítics, econòmics i ambientals que poden 

incidir de manera directa o indirecta en la planificació, aplicació o avaluació del  projecte “Dansa, 

moviment i acció”. 

Virginia Maquieira (2002) exposa en el seu estudi entorn la construcció sociocultural de la vellesa, 

que la vellesa sobtada és un mite que nega la influència del pas del pas del temps en les persones, 

especialment en les dones en el marc de les societats occidentals. L’autora defensa que cal 

considerar la classe social, el grau d’autonomia, autoestima i salut, totes tres enteses de forma 

integral des de l’esfera física i afectiva, fins a la social. En aquest sentit, Anna Freixás Farré 

considera que “si volem que quelcom canviï, que les nostres vides canviïn, haurem d’explorar 

proposicions més actuals referents a l’envelliment positiu i arribar a models de vida menys 

esbiaixats per les desigualtats de gènere. Això dependrà de l’habilitat que demostrem per alliberar-

nos de tals imatges negatives, tasca difícil perquè la creativitat de les dones roman altament 

controlada per una societat patriarcal que porta segles dictant-nos la manera “apropiada” d’estar en 

el món, de ser dones grans respectables” (Freixás, 1992).  

Després de fer una precisa distinció entre l’edat cronològica, l’edat atribuïda socialment i l’edat 

sentida, la qual parteix de la pròpia subjectivitat de cada persona, Maquieira (2002)  reivindica la 

necessitat de plantejar tota acció socioeducativa dirigida al col·lectiu en qüestió d’acord a l’edat 

sentida com a quelcom subversiu i potencialment apoderador de les persones adultes d’edat 

avançada. D’aquesta manera, afirma que “per conèixer l’edat sentida més que l’edat cronològica, el 

punt de partida és la definició que la persona fa de si mateixa, d’allò que vol fer, d’allò a que 

aspiraria, de les coses que ha fet i vol continuar fent, d’aquelles altres que desconeix i li agradaria fer” 

(Maquieira, 2002). 

En definitiva, responent a l’obtenció de dades i informacions resultants de la fase de documentació 

per a l’elaboració del marc teòric del projecte “Dansa, Moviment i Acció”, considero que en l’àmbit 
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d’acció socioeducativa convé recollir el plantejament que proposa l’antropologia entorn la percepció 

de la persona com a subjecte social actiu, de forma que interessa valorar les necessitats, aspiracions, 

desitjos, estat de salut, situació econòmica, tipus de suport afectiu i social, com a punt de partida a 

l’hora de dissenyar projectes d’intervenció socioeducativa, com és el cas concret de la Mediació 

Artística. Aquest plantejament aposta per la promoció d’un envelliment actiu, digne i 

participatiu, fenomen que conforma un dels eixos transversals del present projecte i que esdevé un 

indicador de canvi clau que situa certa definició de l’edat, tant personal com social, en la 

voluntarietat, els sentiments propis i l’apoderament. 
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FASE DE DIAGNÒSTIC: 

El diagnòstic pretén descriure la situació real del col·lectiu de persones d’edat avançada al territori 

específic de les comarques del Barcelonès i el Maresme per arribar a identificar la problemàtica que 

es vol tractar en el present projecte. A més, la fase de diagnòstic pretén “establir la temàtica que 

respon als aspectes fonamentals que es poden solucionar, millorar o reduir, un cop s’han considerat 

de manera realista les possibilitats d’intervenció. 

En el cas del present projecte, el reconeixement que he dut a terme sobre el terreny ha estat a través 

de diverses fonts bibliogràfiques centrades en la situació social actual del col·lectiu de persones 

adultes d’edat avançada a la nostra societat, així com la recerca d’activitats i projectes realitzats amb 

aquest col·lectiu a partir de la dansa, el moviment i l’expressió corporal. Un cop definida la situació 

real de partida i identificada la problemàtica social del col·lectiu, he prosseguit amb la fase de 

detecció de problemes, he establert les prioritats del projecte i així he pogut delimitar el problema 

per poder realitzar una planificació, avaluació i execució coherents amb la diagnosi inicial.  

En primer lloc, he engegat una fase de documentació bibliogràfica específica provinent d’experts en 

la temàtica, així com una posterior descripció a partir de la recollida exhaustiva de dades i 

informacions per saber com és, que hi ha i que falta en la realitat on es durà a terme el projecte. 

Tanmateix, en el cas del present projecte, com m’he basat en un ampli col·lectiu, així com en un 

territori extens, em proposo elaborar un disseny de diagnòstic i no pas una diagnosi específica i en 

profunditat, ja que no tindria sentit al no haver determinat definitivament l’entitat ni el grup concret 

en què s’aplicarà.  

No obstant això,  com a resultat de la recerca en la primera fase diagnòstica presentaré més 

endavant un recull de dades sobre el repàs bibliogràfic del col·lectiu en situació de vulnerabilitat 

social tractat. Abans, però, em disposo a plasmar les línies estructurals bàsiques del diagnòstic 

potencialment aplicables al present projecte des del moment en què conegui l’organització, la 

ubicació específica i el perfil del grup amb qui es materialitzi el projecte. Per tal de marcar els 

paràmetres principals en el disseny de la diagnosi, em basaré en la proposta de Riberas, Vilar i Pujol, 

Disseny de les intervencions socioeducatives, ja que la considero molt clara, precisa i adequada a la 

perspectiva diagnòstica que pretén adoptar aquest projecte. 
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Disseny de diagnòstic: 

1- Fase d’observació i descripció: 

Es pretén dur a terme un procés de recollida de dades de caràcter quantitatiu per conèixer el 

territori concret, així com el grup social específic i poder detectar les seves necessitats 

socioeducatives. Les fonts d’informació bàsiques pel coneixement de la realitat en qüestió 

procedeixen de tres punts diferents: 

- L’estudi de la realitat immediata a partir de les nostres pròpies observacions, ja siguin de 

caràcter intuïtiu o basades en mètodes objectius de recollida de dades. 

- Els criteris dels experts pel que fa a la problemàtica en qüestió i les publicacions sobre 

altres estudis i experiències realitzades anteriorment. 

- Les opinions i demandes de les pròpies persones afectades com a element clau en aquesta 

fase del present projecte, el qual pretén abordar una diagnosi compartida, realitzada per la 

mateixa comunitat a qui va destinat el projecte. 

 

Les tasques generals per a l’elaboració de la diagnosi serien dues principals: 

I) Ubicació de la investigació. Anàlisi exhaustiva de la socioestructura i la psicoestructura: 

- Localització i marc històric. 

- Estructura física fonamental. 

- Potencial econòmic de la zona. 

- Distribució de la població i taxes de natalitat, fecunditat, mortalitat. 

- Infraestructures bàsiques del context estudiat. 

- Nivell de vida: recursos econòmics de què disposen. 

- Sector professional al qual pertany la població activa. 

- Característiques bàsiques de la població. 

 

II) Detecció de les necessitats: 

- Identificació d’absències mitjançant la comparació amb una situació estàndard. 

- Realització de previsions sobre necessitats futures (estudis prospectius de caràcter 

preventiu). 

- Indicació de fets negatius o no desitjats per a la pròpia població, com a informació 

imprescindible en la diagnosi compartida en que pretén fonamentar-se el projecte. 
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2) Fase de descodificació: 

La finalitat  d’aquesta fase és de caràcter qualitatiu i se centra en trobar correlacions entre les dades 

observades realitzant una descodificació de la realitat estudiada. Es tracta d’una aproximació a 

l’establiment d’una relació més o menys intuïtiva entre les causes generadores, els efectes que 

provoquen i les manifestacions que s’observen. En termes generals, les tasques principals serien les 

següents: 

- Establiment de les prioritats. 

- Detecció de les necessitats concretes. 

- Triar les alternatives més viables per solucionar-les. 

- Delimitació del tema d’estudi: “conducta principal”. 

- Determinació de l’abast del tractament que es vol donar al problema segons els factors 

econòmics i la disponibilitat de recursos. 

 

 

3)Fase de formulació del projecte: 

En aquesta fase es plasma la síntesi del diagnòstic. En realitat és un avantprojecte o projecte pilot, ja 

que formula les característiques bàsiques de la proposta d’intervenció però sense entrar en detall en 

el seu desenvolupament. 

Els elements que cal indicar en la definició del projecte són: 

- Nom o títol. 

- Pla o programa al qual pertany. 

- Descripció. 

- Destinataris. 

- Fonaments. 

- Recerca bibliogràfica i anàlisi d’experiències. 

- Objectius generals. 

- Estratègies per a l’acció. 

- Pressupost o fonts de finançament. 

 

En definitiva, el disseny de la diagnosi esquemàticament seria el següent:  

REALITAT SOCIAL > DIAGNÒSTIC >FORMULACIÓ DEL PROJECTE 
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Malgrat no haver pogut realitzar una diagnosi del grup i territori concret per no tenir determinat el 

territori ni entitat en què s’emmarcarà el projecte “Dansa, Moviment i Acció”, considero que cal 

prendre consciència de la importància cabdal que adquireix la fase de diagnòstic en  el procés de 

d’elaboració d’un projecte, la qual te com a objectiu servir-ne de base. L’anàlisi de la realitat 

consisteix en dur a terme un estudi sistemàtic abans d’intervenir, de manera que es pugui 

comprendre la situació sobre la que treballarem per introduir una millora o donar resposta a una 

necessitat. Per tant, aquesta fase permet saber la diferència entre on som i on voldríem ser a nivell 

socioeducatiu. Amb plena consciència de que la fase diagnòstica ajuda a adequar les estratègies a 

seguir per aconseguir els objectius proposats, em plantejo en el present projecte una dedicació en 

profunditat en la realització de la diagnosi per a la millor viabilitat possible del projecte. 
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FASE OPERATIVA: 

La fase operativa es basa en la realització de la planificació del projecte. Tenint en compte que 

planificar és una acció reflexiva, fonamentada i argumentada, la intenció serà reduir la incertesa al 

llarg del projecte i desenvolupar l’autonomia d’aquest. A més, pretenc responsabilitzar-me i fer que 

els possibles canvis i el risc esdevinguin una oportunitat per a totes les persones implicades en el 

projecte per a créixer, aprendre i millorar.  

Inicialment, tot i que he organitzat la fase operativa de la millor manera que he considerat possible, 

vull apuntar que en el projecte “Dansa, Moviment i Acció” treballaré des d’una perspectiva 

ecosistèmica, de manera que la planificació sigui flexible i estigui subjecte a les possibles 

modificacions i, sobretot, a les demandes dels destinataris i de l’organització implicada. Per exemple, 

al finalitzar la primera sessió, se’ls hi proposarà de presentar per escrit les seves expectatives del 

projecte. D’aquesta manera, voldria intentar adequar la planificació feta per a les següents sessions a 

les seves propostes i necessitats, així com a aquelles que consideri convenients o interessants un cop 

conegut el col·lectiu en qüestió.  

La fase de planificació està formada per cinc aspectes. En primer lloc, trobem els objectius que 

pretén aconseguir aquest projecte, estructurats en l’objectiu general i els específics. En segon lloc, 

trobem la metodologia que aquest seguirà. En tercer lloc, trobem les activitats, és a dir, les tasques 

que es realitzaran per aconseguir els objectius i treballar els continguts. En quart lloc, trobem els 

recursos humans, materials, d’infraestructura i d’equipament, i econòmics, necessaris per a dur a 

terme el projecte. Finalment, en cinquè lloc, trobem la logística, que fa referència al calendari de 

desenvolupament.   
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Objectius: 

Els objectius corresponen a la declaració del que el projecte pretén aconseguir, mitjançant les 

activitats proposades. El compliment dels objectius específics ens permetrà assolir l’objectiu general 

del projecte. Cadascun dels objectius estan subjectes a dos paràmetres. D’una banda, el paràmetre 

intencional emmarcat en un eix imaginari, de finalitat o d’intenció, i, d’altra, el paràmetre d’activitat, 

emmarcat en un eix real, conductual o de resultat.  

 

Generals o estratègics: 

- Millorar la qualitat de vida del col·lectiu d’edat adulta avançada a nivell físic, emocional, 

comunicatiu i social a través de la dansa, l’expressió i la consciència corporals com a 

eines d’acció socioeducativa. 

- Vetllar per la inclusió i els beneficis educatius en relació a la construcció positiva de la 

identitat personal i col·lectiva de la gent gran a partir d’estratègies artístiques corporals. 

 

Específics o operatius: 

- Adquirir eines i rutines corporals útils per a la vida quotidiana dels participants. 

- Viure el cos i el moviment amb consciència, cura i plaer. 

- Recuperar la memòria i les potencialitats del propi cos. 

- Potenciar la resiliència i l’apoderament dels participants. 

- Vetllar per la salut en el seu sentit integral: físic, mental, emocional i social. 

- Millorar les habilitats socials, relacionals i comunicatives a través de la dansa. 

- Propiciar la cohesió i el sentiment de pertinença a un grup. 

- Explorar les habilitats corporals creatives i expressives dels participants.  

- Promoure un procés d’envelliment actiu, digne i participatiu. 

- Desenvolupar la creativitat de cada persona a través del lliure moviment. 

- Prendre consciència del cos per a una millor detecció i cura dels dolors propis de l’edat. 
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Metodologia: 

 

En tot moment se seguirà un marc metodològic basat en la Mediació Artística en què la pràctica 

artística esdevé una eina socioeducativa de participació i apoderament de les persones implicades al 

projecte. D’aquesta forma, els destinataris seran els protagonistes de les sessions portant a terme 

processos creatius, tant a nivell individual com col·lectiu, que potenciaran la seva capacitat reflexiva 

i de decisió, l’autonomia, l’autoestima i l’apoderament, així com les seves habilitats socials i 

comunicatives.  Es treballa a partir de factors de resiliència, entesa com “la capacitat d’una persona 

o sistema social per desenvolupar-se de forma positiva i construir quelcom positiu a la vida, més 

enllà de les dificultats inicials” (Vanistendael, 2003:124). 

 

Així doncs, la metodologia de la Mediació Artística empra les arts com a eina que possibilita 

processos educatius i psicosocials, al marge dels resultats artístics assolits, de forma que la 

importància rau en el procés i no en el producte final. Les sessions de MA es converteixen en 

oportunitats de facilitació de processos d’inclusió i transformació social. Per tal d’assolir tals 

processos, la MA treballa a partir de les potencialitats i la capacitat creadora inherent en tota 

persona, fugint de “l’estigmatització, de la mirada reduccionista sobre l’altre que es fixa en allò que 

no sap fer o en quines barreres hauria de superar. (...) Partim de les capacitats i treballem permetent 

que es desenvolupin” (Moreno et al, 2012). 

 

Pel que fa a la seqüència didàctica que serà emprada en totes les sessions, en primer lloc hi ha una 

benvinguda als participants, seguidament portarem a terme una activitat artística relacionada amb la 

dansa, l’expressió i la consciència corporal i, per acabar, es dóna un espai per reflexionar, compartir 

i intercanviar idees sobre el procés creatiu experimentat. El mediador o mediadora  artística adopta 

un rol d’acompanyant del procés, permetent que cada participant pugui expressar allò que vulgui i 

necessiti. Al llarg de totes les activitats, i a partir del material proporcionat, adquirit i creat a través 

de la pròpia experimentació, els participants podran elaborar una peça de creació col·lectiva per 

compartir i mostrar si així ho consensuen entre totes les persones implicades en el procés de 

Mediació Artística.  

 

És convenient assenyalar quatre perspectives metodològiques que fonamenten el treball artístic 

d’acció socioeducativa en el marc de la Mediació Artística: 

 

Una perspectiva educativa: Valora com a element principal els processos d’aprenentatge i 

creixement personal i col·lectiu que es desenvolupa entre els i les participants a partir dels processos 

creatius. Tal perspectiva considera que totes les persones són agents educatius amb les seves 

particulars potencialitats, de forma que vetlla per una actitud d’aprenentatge que parteixi dels altres, 
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així com d’un o una mateixa, tot valorant la importància dels processos personals i de les relacions 

socials quotidianes. 

Una perspectiva inclusiva i transformadora: Rere els fonaments del treball socioeducatiu de la 

MA, rau una voluntat emancipadora, inclusiva i transformativa que promogui un canvi, tant 

personal com social i comunitari, que influeixi en el nivell d’autonomia dels i les participants. 

Aquest canvi es basa en adoptar un rol actiu, conscient, crític i creatiu en relació a un o una mateixa 

i al nostre entorn, gràcies al procés d’apoderament personal i col·lectiu que potencia la MA. 

Una perspectiva emocional: un dels elements clau per al canvi és contemplar el marc de relacions 

que s’estableixen en el propi grup de participants i que a la llarga reverteix en el context en què 

aquest es desenvolupa. Al llarg del procés de la posada en pràctica del projecte, els i les participants 

viuen diverses situacions que comporten conflictes, qüestionaments, propostes de resolució, 

sentiments i emocions. L’enfortiment del grup en base a l’explicitació i el treball d’aquests 

sentiments, contribueix a generar importants canvis d’actitud i de relació, tant personals com 

comunitaris. En aquest sentit, el procés d’aprenentatge personal i col·lectiu s’aborda com a font de 

plaer i de reconeixement. 

Una perspectiva socioeducativa de les arts: persegueix la concepció i aplicació de la pràctica 

artística com a via de desenvolupament i transformació, tant en la dimensió personal com 

comunitària. Entén les arts com a “construcció de significats i sentiments de pertinença a un grup, 

de reconeixement i valor de la diferència des del diàleg intercultural i intergeneracional, de 

l’establiment de llaços afectius, de la comprensió del món simbòlic de l’altre i la seva subjectivitat” 

(Moreno, 2012). El procés desenvolupat en el sí dels projecte de MA esdevé la raó principal per a 

desenvolupar una sèrie d’estratègies encaminades a l’autonomia i l’apoderament de les persones 

implicades. 
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Activitats: 

Les activitats que engloben el present projecte es repartiran en vint-i-tres sessions, realitzades una 

cada setmana al llarg del període de sis mesos pels quals està programat el projecte. Les activitats 

tindran una continuïtat lògica per tal que es produeixi un aprenentatge significatiu. A més, totes les 

activitats s’estructuren de forma semblant amb la intenció de crear una estabilitat organitzativa que 

permeti als propis participants adquirir rutines i dinàmiques útils per a la millora de la seva qualitat 

de vida. Per les mateixes raons, tant el dia de la setmana, com l’horari i la duració de la realització de 

les activitats serà invariable, dedicant tres hores setmanals per a cada sessió. 

A més de les eines i els recursos recollits del meu bagatge formatiu i professional en l’esfera de la 

dansa i l’educació, he tingut en compte com a fonamentació teòrica específica a l’hora d’elaborar les 

activitats les estratègies suggerides per Rosamrie Cammany Dorr després de la seva experiència en 

l’aplicació de la Dansa Moviment Teràpia amb adults d’edat avançada, matisant que penso que 

moltes són pertinents per a l’ús de la dansa com a eina socioeducativa en el marc de la Mediació 

Artística. Així, les línies estratègiques que he considerat extrapolables a la MA, de forma que he 

integrat en el present projecte són les següents:  

- Inici: participants asseguts en cercle, tenint en compte que en edats avançades les 

discapacitats motores perjudiquen greument l’esquena i la posició asseguda és més 

protegida. 

- La formació d’un cercle contribueix a la percepció de la unitat de grup i afavoreix el 

contacte visual de tots els i les participants. 

- Els exercicis d’escalfament afavoreixen l’estimulació de músculs i nervis.  

- El tacte mutu és un element extremadament important en la sessions de MA. Cal potenciar 

l’abast de la resta de participants del grup i la idea que cadascú participi al seu propi nivell 

de possibilitats. 

- La música constitueix un estímul eficaç en l’inici de la sessió, ja que afavoreix la inclinació 

natural a respondre al ritme i sovint pot ser un fort trampolí de motivació pels i per a les 

participants el fet que sigui de la seva època. 

- Vocalització. Sempre que sigui possible, es recomana l’emissió de sons per part dels i les 

participants que es mouen per tal d’estimular la respiració, la circulació i la vinculació del 

nucli del cos amb el moviment. 

- Accessoris. L’ús d’objectes per a estimular l’activitat i la interacció entre participants, així 

com per motivar l’exercici d’accions quotidianes per les quals mostren més dificultat en el 

dia a dia. Des d’accessoris tèxtils, mocadors de colors, cintes elàstiques, pilotes d’escuma, 

etc. L’ús d’objectes varis pot afavorir entrar a jocs de participació que incrementin la 

consciència individual i interpersonal. De fet, s’ha estudiat que en grups amb un nivell de 
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desorientació elevada, els accessoris són útils com a suport extern per ajudar a tenir el grup 

connectat i unit. 

- Moviment empàtic. Constitueix una de les característiques distintives de la DMT a partir de 

la qual el o la terapeuta guia i desenvolupa la interacció del grup a través de moviments 

expressius que els diferents integrants aporten a la sessió en el seu desenvolupament. El 

psicoterapeuta en DM introdueix els moviments que els propis participants aporten a la 

sessió a partir de l’observació motriu i la capacitat empàtica d’incorporar-los en el propi 

moviment del terapeuta i aportar-los al grup. D’aquesta forma, es crea una atmosfera que 

estimula l’autoexpressió a través del moviment, responent així als sentiments i pensaments 

que són expressats. 

- Imaginacions. El desenvolupament d’imatges a partir del grup és una altra tècnica de la 

DMT distintiva d’altres tècniques corporals físiques. La guia bàsica consisteix en començar 

amb el moviment i permetre que una imatge es desenvolupi a partir de l’acció. Això permet 

als participants expressar idees i associacions pròpies sense limitar al grup a les 

imaginacions que aporti el o la terapeuta. Aquesta tècnica esdevé útil en la identificació de 

sentiments, així com per relacionar moviments amb situacions reals i facilitar el procés de 

reminiscència, ja que el desenvolupament d’imatges omple de sentit als moviments. 

 

Tenint en compte que el cas concret del projecte “Dansa, Moviment i Acció” constitueix una 

proposta teòrica pilot d’una durada d’aplicació de sis mesos amb un marge obert de flexibilitat de 

durada, potencialment executable en diversos contextos, he decidit presentar tres propostes 

específiques d’activitats situades en moments clau de la temporalització del projecte com és a l’inici, 

al mig i al final de la fase d’aplicació. L’activitat primera, denominada “Presa de contacte. Cos a 

cos”, l’activitat de la onzena setmana, anomenada “Consciència i creació. Habitar el cos” i l’activitat 

de la setmana vint-i-una, “Créixer en moviment. Cos en acció”.   
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Activitat I: Presa de contacte. Cos a cos. 

 

Dia: A concretar. 

Hora: Tres hores a concretar. 

Localització: A concretar. 

Objectius: 

- Els participants han de: 

o Conèixer i fer-se propi el projecte “Dansa, moviment i acció”. 

o Prendre consciència de la importància de l’autoconeixement del cos per a una 

millora de la salut integral -física, mental, emocional i social-. 

o Començar un treball –personal i col·lectiu- de consciència corporal a través de 

jocs i dinàmiques. 

o Reflexionar sobre la seva autopercepció del cos en moviment. 

 

Explicació de l’activitat 

La primera activitat del projecte consistirà en una breu presentació del projecte per part de la 

mediadora artística que s’encarrega de facilitar-lo, així com una roda de presentació i expectatives de 

cadascun i cadascuna de les participants. Seguidament, iniciarem una dinàmica corporal de 

coneixença i desinhibició per aprendre els noms dels participants i entrar en contacte físic i visual 

els uns amb els altres.  

A mode d’escalfament, col·locats en rotllana, cadascun dels participants proposarà una part del cos 

perquè tots i totes moguin de forma lliure i independent aquella part proposada (braços, pelvis, 

cervicals, peus, etc.). A continuació, reprendrem la mateixa dinàmica de forma acumulativa, és a dir, 

afegint el moviment de les parts que es van proposant al moviment previ de les que ja estaven 

activades. Tot seguit, desenvoluparem ambdues versions per parelles com si fóssim titelles i 

titellaires, de manera que cada participant passi per tots els rols, tocant les parts del cos que volem 

activar del company o companya, de forma que s’engega l’intercanvi actiu i l’escolta corporal 

integral. 

Al acabar, caminarem per l’espai de forma aleatòria, amb la mirada perifèrica activa per evitar topar 

amb la resta, procurant omplir tots els espais buits de la sala i evitant avançar en cercle o línies 

rectes. Ens fixarem quines zones del cos es mouen al caminar i les reproduirem a càmera lenta, 
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després acceleradament i finalment marxa enrere, cadascú mantenint sempre la seva pròpia forma 

de caminar per prendre consciència de la implicació de les diferents parts del cos que hi participen. 

Seguirem caminant per l’espai imaginant que pengem d’un fil des del cel i alhora ens creixen arrels 

dels peus cap a la terra. El fil recorre tot el cos, des de la coroneta, endinsant-se al cervell, seguint 

per cadascuna de les vèrtebres cervicals, dorsals i lumbars, havent-se endinsat pels omòplats, braços 

i mans, alhora que segueix per tota la columna vertebral fins a arribar a la pelvis a través del sacre i 

en el coxis es bifurca de nou per les dues cames arribant als peus i a les arrels imaginàries. La 

intenció és fer que aquest fil sigui el més flexible possible per totes les seves parts i jugar a moure’l 

lliurament, canviant de postures, estirant-lo, arronsant-lo, enredant-lo, balancejant-lo, penjant-lo, 

acariciant-lo, etc. 

Ens tornarem a col·locar en rotllana per realitzar un automassatge intuïtiu reforçant la idea que les 

mans saben i funciona com una llanterna que il·lumina les zones corporals que més ho necessiten. 

Començarem de cap a peus, amb diverses tècniques senzilles com imitar la pluja amb les mans, 

fregant, expulsar, amassar, formes que després aplicarem a la persona que tinguem al costat per 

poder recuperar el contacte físic com a font d’autoconeixement i comunicació no verbal. Finalment, 

acabarem la sessió amb un espai de reflexió i intercanvi d’idees, propostes, sensacions i emocions 

viscudes al llarg de l’activitat. 
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Activitat XI: Consciència i creació. Habitar el cos. 

 

Dia: A concretar. 

Hora: Tres hores a concretar. 

Localització: A concretar. 

Objectius: 

- Els participants han de: 

 

o Adquirir eines per dissociar el moviment de diferents parts del cos. 

o Explorar en primera persona la dimensió creativa de la dansa a partir de jocs i 

exercicis d’improvisació. 

o Transformar en moviment pensaments i emocions. 

o Prendre consciència del moviment i l’expressió corporal com una eina de 

comunicació interpersonal. 

 

 

Explicació de l’activitat 

L’activitat comença en rotllana fent una petita meditació amb els ulls tancats per endinsar-nos en la 

dimensió sensorial i prosseguir amb alguns estiraments per activar el cos. 

Tot seguit, jugarem al “rei o reina dansaire” consistent en què tots els membres del grup han 

d’imitar el moviment d’una de les persones que en aquell moment és el “rei o reina dansaire” fins 

que li passa la corona a un altre participant passant-li la corona de forma simbòlica a través del 

contacte físic o visual. Després que hagin passat tots els components pel rol reial, mantindrem la 

dinàmica de la imitació del moviment d’un dels membres del grup però aquest cop afegint el 

desplaçament en fileres darrere del que ara serà el o la “flautista de Hamelin” que liderarà el 

desplaçament alhora que va repetint el moviment triat. Així, passaran tots i totes pel rol del o la 

“flautista”. 

Dividint-nos en dos grups i situant-nos un a cada punta de la sala, ens disposarem a fer uns “relleus 

creatius” fent que un component d’un dels grups es desplaci a l’altra punta de la sala amb un 

moviment concret d’una zona del cos. Al arribar a l’altre extrem, ja surt una persona de l’altre grup 

desenvolupant l’essència d’aquell moviment però amb una altra part del cos triada lliurement i així 

successivament, de forma que tindrà lloc una improvisació col·lectiva en cadena que obre un espai 
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de creació grupal. En funció de les característiques físiques del grup, cap la possibilitat de que les 

persones que esperen el seu torn romanguin assegudes en cadires mentre no hagin de sortir a ballar. 

Seguint amb el fil de la creació però aquest cop amb l’ús d’objectes com pilotes d’escuma i saquets 

de sorra, cadascú es mou lliurement per l’espai tenint en compte l’única consigna que exigeix estar 

disponible i amb tots els sentits desperts per si algú vol passar-te una pilota o un saquet, avisant 

sempre prèviament a través del contacte visual, tàctil o auditiu. Després per parelles, entrarem en 

una exploració corporal consistent en sostenir aquells mateixos objectes amb diverses parts 

d’ambdós cossos, tot cercant les diverses possibilitats de moviment amb components del grup. 

Finalment, cada participant escriurà en un paperet una acció, sensació o emoció viscuda al llarg 

d’aquesta sessió i la dipositarà en un recipient. Cadascú agafarà un paper que haurà de traspassar al 

seu cos, tot explorant el moviment que li suscita. En primer lloc, els participants disposen d’un 

espai conjunt de lliure exploració per anar provant quin moviment senten relacionat amb la idea o 

emoció que els ha tocat. Més endavant, cada component del grup, individualment, per parelles o 

trios, compartirà amb la resta aquell moviment suscitat de les emocions proposades. Per acabar, es 

donarà un espai de reflexió, debat i intercanvi sobre els processos creatius i emocionals 

experimentats durant la sessió. 
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Activitat XXI: Créixer en moviment. Cos en acció. 

 

Dia: A concretar. 

Hora: Tres hores a concretar. 

Localització: A concretar. 

Objectius: 

- Els participants han de: 

o Experimentar la dansa com una potencialitat inherent i particular en cada 

persona. 

o Autogestionar una creació per grups reduïts, fruit d’un procés de creació  

col·lectiva realitzat en els darrers tres mesos.  

o Intercanviar idees, opinions i sensacions sobre els respectius processos 

creatius. 

 

 Explicació de l’activitat 

 

L’activitat comença amb una dinàmica  d’escalfament corporal en què l’única consigna es basa en 

establir diàlegs amb altres cossos a través de diferents parts del cos. A través del llenguatge no 

verbal, les diverses parts del cos dels components del grup conversen i interactuen lliurement a 

partir del moviment i l’expressió corporals. 

 

Seguint amb l’escalfament, cada participant crea un petit moviment que anirà repetint mentre que es 

desplaça per la sala. A mida que s’observen els uns amb els altres, cadascú triarà un dels moviments 

que per alguna raó li ha cridat l’atenció, l’integrarà al seu propi cos, abandonant el que havia creat i 

successivament cadascú anirà triant diferents moviments que l’atreguin fins que tothom estarà fent 

el mateix. Depenent de la rapidesa en finalitzar-se, es pot repetir la dinàmica modificant els 

moviments creats inicialment. 

 

A continuació, ens endinsarem en un espai creatiu en què es proposarà als membres del grup crear 

una obra pictòrica imaginària a una de les parets de la sala simulant que tot el contorn del cos està 

impregnat de pintures de diferents colors i tonalitats, i cadascú decideix com i amb quina part del 

cos pintar sobre la paret triada, preferiblement blanca. La dinàmica comença amb una persona en 

moviment i quan una altra ho senti pot afegir-se lliurement en la creació, de la mateixa manera que 
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qui està immers en el procés pictòric corporal pot també sortir a l’exterior quan ho desitgi i així 

successivament fins que el procés creatiu doni de si entre els participants.  

 

Mantenint la idea d’aquesta darrera dinàmica, s’oferirà un espai de lliure exploració del moviment 

de la mà de la proposta de crear una petita peça de dansa en grups reduïts, que en les properes 

sessions seguiran treballant amb els mateixos grups, amb la possibilitat de variar-los segons les 

pròpies decisions consensuades entre els participants. Per finalitzar, s’oferirà un espai de reflexió 

per compartir les emocions, decisions i possibles conflictes vivenciats en els diversos exercicis però 

posant especial èmfasi en la darrera dinàmica de procés de lliure creació col·lectiva. 
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Recursos: 

Tot seguit exposaré de forma general els diferents recursos necessaris per dur a terme el projecte, 

contemplant en totes les partides un marge de canvi acotat al marc de l’organització en què 

s’insereixi el projecte. Els recursos contemplats són els humans, els materials, els d’infraestructura,  

els d’equipaments i els econòmics. Cal apuntar que, tenint en compte la incertesa del nombre de 

participants, del seu estat de salut, així com dels recursos materials i infraestructures existents a 

l’entitat o institució en què s’apliqui el projecte, resulta del tot innecessari en aquesta fase inicial del 

projecte elaborar un pressupost detallat d’una realitat hipotètica. 

 

Humans:  

- Un o una mediadora artística.  

- Un o una educadora social especialitzada en el col·lectiu de persones adultes 

d’edat avançada, segons el grau de dependència i el nombre de participants,. 

- Un professional de l’equip mèdic, opcionalment, en funció del grau de gravetat 

de patologies i del grau de salut dels participants en cada cas. 

 

 

 

Materials:  

En tots els casos exposats les unitats correspondran al nombre total de participants: 

- Pilotes d’escuma 

- Saquets de sorra  

- Mocadors de colors  

- Gomes elàstiques (5-10cm de gruix) 

- Cadires 

- Estoretes 

- Mantes 

- Barrets 
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Infraestructura:  

- Sala habilitada per exercicis de moviment corporal amb un espai suficientment 
ampli en  proporció al nombre total de participants del projecte. 
 

 

 

Equipament:  

- Equip musical compatible amb aparell MP3 o Ipod. 

 

 
 
Econòmics:  
 

- La contractació d’un o una mediadora artística. 

- La contractació d’un o una educadora social (opcional). 

- La contractació d’un professional de l’equip mèdic (opcional). 

- Material (pilotes, mantes, mocadors, etc.). 

- Possible lloguer de la sala. 

- Equip musical. 
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Logística: 

Calendari de desenvolupament del projecte: 

El projecte es desenvoluparà en sis fases: la fase de diagnòstic, la fase operativa, la fase d’avaluació, 

la fase de preparació, la fase de difusió i la fase d’aplicació i avaluació continuada. Pel que fa a la 

fase diagnòstica inicial, s’estimen dos mesos de durada dedicats plenament a dur a terme una 

diagnosi rigorosa i en profunditat. Respecte als dos mesos posteriors, es realitzarà la fase operativa i 

d’avaluació de la diagnosi i la planificació.  Posteriorment, desenvoluparem en dos mesos la fase de 

preparació i la fase de difusió del projecte. Finalment, els sis mesos següents es durà a terme la fase 

d’aplicació del projecte, paral·lelament a una avaluació processual continuada al llarg del període de 

realització de les activitats. 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Fase de diagnòstic  Fase operativa i fase d’avaluació 

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Fase de preparació i fase de difusió 

Fase d’aplicació i 

avaluació continuada 

Fase d’aplicació i 

avaluació continuada 

Activitat I, II, III, IV 
Activitat V, VI, VII, 

VIII 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Fase d’aplicació i 

avaluació continuada 

Fase d’aplicació i 

avaluació continuada 

Fase d’aplicació i 

avaluació continuada 

Fase d’aplicació i 

avaluació continuada 

Activitat IX, X, XI, 

XII 

Activitat XIII, XIV, 

XV, XVI 

Activitat XVII, XVIII, 

XIX, XX 

Activitat XXI, XXII, 

XXIII 
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FASE D’AVALUACIÓ: 

Criteris d’avaluació del projecte 

L’avaluació va lligada a la qualitat de l’educació. Així, l’avaluació no pot estar regulada només a 

l’etapa final del procés educatiu, s’ha d’incloure en totes les seves etapes amb la finalitat de 

proporcionar contínuament la informació necessària per el seu reajustament i perfeccionament. 

Com tot procés d’actuació, l’avaluació consta de diferents fases: la planificació, l’execució d’allò 

planificat, i l’anàlisi i informe de resultats. 

L’avaluació educativa és una disciplina multidimensional ja que, com el seu nom indica, en formen 

part diverses dimensions: l’objecte, la finalitat, la temporalització, el model, la instrumentalització, 

l’avaluador i el referent. L’objecte es pot definir com allò que s’avalua. La finalitat, per la seva part, 

fa referència a amb quin objectiu es realitza l’avaluació educativa. Segons la finalitat, l’avaluació pot 

ser de tres tipus: diagnòstica, formativa o sumativa. Pel que fa a la temporalització, també la podem 

diferenciar en tres apartats, la inicial, la contínua i la final o directa. Referent el model, aquest ens 

indica com dur a terme l’avaluació, amb quins instruments, quantitatius o qualitatius. Així, la 

instrumentalització ens indica amb quins instruments es recull la informació. 

Conscient de la importància d’aquesta fase, em proposo plantejar a mode de disseny de l’avaluació 

una proposta de les tècniques que empraré per valorar els objectius plantejats, tenint en compte 

el marge de flexibilitat a l’hora d’executar el projecte, sempre que sigui per a la millora de la 

viabilitat dels objectius i la seva adequació al context i als participants del projecte. 

 

Objecte:  

L’objecte d’avaluació és el propi projecte “Dansa, moviment i acció” de manera general. Més 

concretament, proposo centrar-me en l’avaluació d’alguns aspectes específics del projecte que 

exposo a continuació: 

- Plantejament adequat de la fase de planificació. 

- Plantejament adequat de la fase d’execució. 

- Coherència entre la fase de planificació i  la fase operativa. 

- Coherència entre la fase de planificació i les necessitats reals. 

- Adequació pràctica de la fase d’execució a la fase operativa. 

- Satisfacció dels participants i els possibles col·laboradors.  

- Incidència de les activitats en els participants. 
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Em plantejo continuar avaluant el conjunt d’activitats en general, el seu desenvolupament, la 

participació i la planificació. També vull destacar de manera prioritària la valoració dels 

participants, la seva implicació i el seu aprofundiment, així com la seva opinió respecte el 

projecte durant tot el procés d’aplicació.  

 

Finalitat: 

La finalitat de l’avaluació que plantejo en el present projecte és trobar les seves fortaleses i 

mancances, per tal de possibilitar en un futur una millora d’aquest, així com assolir millor les 

expectatives proposades. A part de veure en quins aspectes millorar, també considero rellevant tenir 

en compte quins cal obviar i quins crear de nou.  

 

Moments:  

Per tal de realitzar una avaluació efectiva, útil i complerta, considero necessari englobar l’abans, el 

durant i el després del projecte. És per aquest motiu que crec convenient realitzar una avaluació 

diagnòstica, una avaluació  formativa i una avaluació sumativa, per tal de poder obtenir la 

màxima informació respecte a la necessitat del rigor de la diagnosi, així com les possibles 

reorientacions en l’adequació i la viabilitat del projecte al llarg del seu procés d’execució. 

- Inicial > Finalitat diagnòstica: permet conèixer la situació actual del context i el col·lectiu  

- Processual > Finalitat formativa: indica l’evolució que experimenta l’execució del projecte per 

poder reorientar els aspectes que siguin necessaris 

- Sumativa > Finalitat grau de consecució: mesura els resultats i ens permet conèixer el grau d’èxit o 

fracàs del procés educatiu  

 

Instruments:  

Per a la recollida d’informació, referent al model usat, considero necessaris tant instruments 

qualitatius com quantitatius. Val a dir que els instruments quantitatius són més fàcils de mesurar 

i, per tant, també d’extreure’n conclusions. A més, sovint són més fiables que no pas els qualitatius. 

Tanmateix, també veig la necessitat d’usar instruments qualitatius, ja que per la naturalesa d’aquests 

es pot obtenir molta informació en format d’aportacions per a la millora del projecte. Tenint en 

compte que pretenc abordar el projecte des d’un paradigma ecosistèmic, esdevé un requisit clau l’ús 
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dels instruments que ens permetin englobar el major nombre d’informacions avaluables possibles i 

és per aquest motiu que considero totes dues possibilitats instrumentals com a complementàries. 

Pel que fa a l’avaluació diagnòstica, empraré com a instruments un qüestionari inicial per a tots i 

totes les participants així com el major número d’entrevistes semiestructurades que pugui 

realitzar als membres del grup diana amb la intenció de conèixer els seus interessos i necessitats. 

Quant als instruments emprats en l’avaluació formativa, em basaré en el mètode observacional, 

els qüestionaris bimensuals i els grups de discussió al final de cada trimestre per tal de conèixer 

i anar adequant el projecte a les opinions i expectatives dels participants. Finalment, en relació a 

l’avaluació sumativa, faré ús d’enquestes específiques que plasmin el grau d’assoliment dels 

objectius, així com el grau de satisfacció dels participants respecte a les seves expectatives inicials. A 

més, posaré especial èmfasi en el darrer grup de discussió per la informació clau que pot aportar 

per a l’elaboració de l’informe final d’avaluació i la conseqüent reorientació del procés. 

 

Indicadors:  

Tots aquests recursos exposats en l’apartat anterior han de permetre recollir informació vàlida en 

consideració a uns indicadors que ens permetran valorar de manera efectiva els objectes d’estudi 

plantejats. A continuació, plantejo un seguit d’indicadors basats en dades quantificables deduïdes 

dels objectius específics i, tot seguit, exposo un disseny de proposta estructural d’indicadors per a 

una avaluació integral del projecte. 

- L’ambient de les sessions de MA crea un espai de seguretat i confiança que estimula 

l’autoexpressió. 

- L’ambient de les sessions de MA crea un espai de seguretat i confiança que estimula la 

creació col·lectiva. 

- Els i les participants potencien o descobreixen habilitats com el moviment corporal lliure, 

la consciència, la memòria i l’expressió corporal. 

- Es dóna per part dels i de les participants un increment de la confiança en relació a la seva 

mobilitat. 

- La diversió generada a través d’activitats de joc faciliten la interacció en el grup. 

- Increment del nivell d’energia aportat pel grup per causa del sentiment de realització, tant 

personal com col·lectiu. 

- Autoexperiència com a individus amb afectes i vivències sensorials a partir del moviment, 

la mirada, el contacte, l’audició musical, així com altres possibles canals corporals. 

- Adquisició d’eines i rutines corporals útils per a la quotidianitat dels i de les participants. 

- Augment de la interacció entre els membres del grup destinatari. 
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- Assistència continuada a les sessions de “Dansa, Moviment i Acció” per part dels i de les 

participants. 

- Disminució dels dolors o les molèsties corporals dels destinataris. 

 

Fase de planificació 

1.  Els objectius proposats.  

- Coherència entre els objectius generals i els específics. 

- Coherència entre la realitat diagnosticada i els objectius.  

- Objectius adequats als participants.  

 

2. Estratègies. 

- Organització del conjunt d’activitats adequada a les necessitats dels participants. 

- Organització del conjunt d’activitats adequada al marc teòric del projecte. 

- Organització del conjunt d’activitats adequada al plantejament d’objectius. 

- Metodologia coherent amb els principis socioeducatius de la Mediació Artística. 

 

3. Activitats. 

- Adequació de les activitats als objectius que persegueix el projecte.  

- Elaboració de les activitats segons els principis de la Mediació Artística. 

- Adequació de les activitats a les necessitats i interessos dels participants. 

 

4. Recursos 

- Adequació dels recursos a les necessitats reals del projecte. 

 

5. Logística 

- Elaboració del calendari d’elaboració del projecte de forma adequada a la seva aplicació 

real.  

 

Fase d’aplicació 

1. Número de participants del projecte.  

2. Implicació dels participants. 

3. Valoració dels participants i possibles col·laboradors. 

4. Incidència de les visites a les escoles. 

5. Quantitat de participants interessats directament en la dansa al finalitzar el projecte. 
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Feed-back  i replantejament possible: 

Confio en una avaluació que permeti millorar en el futur, així com en el mateix moment d’aplicació 

del projecte. És per aquest motiu que estic plenament disposada a reajustar el projecte en qualsevol 

moment, tenint present les necessitats, les problemàtiques, les aportacions o les demandes, és a dir, 

a qualsevol fet o fenomen que pugui millorar la seva planificació, la seva aplicació o els seus 

resultats. Crec que la manera més adient de dur a terme aquest reajustament és mitjançant 

l’avaluació constant del projecte. És per aquest motiu que pretenc donar la importància requerida a 

l’avaluació processual d’aquest,  una avaluació continua que no deixa de banda ni la inicial ni la final.  

A més, tenint present que pretenc treballar des d’un paradigma ecosistèmic, en el qual es mostra 

una mirada oberta i polivalent davant la vida, tenint en compte l’objecte, el subjecte i el context, no 

puc obviar cap d’aquests tres aspectes ni al llarg de la creació del projecte ni en l’aplicació d’aquest. 

Aquest paradigma brinda l’oportunitat de tenir present un ampli ventall d’aspectes que influeixen de 

manera directa o indirecta en el projecte. Precisament per aquest motiu, si tenim l’oportunitat 

d’observar-los no els podem obviar. A més, parlem de l’autoavaluació, duta a terme pels mateixos 

destinataris sobre el seu propi procés d’aprenentatge.  

En conclusió, sent coherent amb el paradigma ecosistèmic emprat i conscient de la necessitat de 

l’avaluació continuada, em comprometo a l’adequació i la reorientació del projecte “Dansa, 

Moviment i Acció” en tot moment segons les necessitats i demandes dels participants, així com del 

context o dels col·laboradors, per tal de garantir una millor eficàcia i pràctica, tant en el moment de 

planificació i  aplicació com de cara al futur. De fet, al finalitzar el projecte, pretenc realitzar una 

avaluació final i concretar les millores a realitzar de cara a futures aplicacions. Aquesta avaluació es 

farà tenint presents l’avaluació diagnòstica, així com les formatives fetes al llarg del projecte.  
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“El sentit que els éssers humans atribueixen a la seva vida i el seu sistema de valors total són els que 

defineixen el significat i el valor de la vellesa. En contraposició, és la manera com una societat es 

comporta cap als ancians, com es descobreix la veritat despullada i molt freqüentment oculta dels 

seus principis i aspiracions” 

- Simone de Beauvoir, 1970- 

 

 

 

“Una cosa és permetre a les persones parlar sobre les seves emocions o expressar-les físicament en 

moviment i una altra molt diferent imposar una interpretació o forçar confrontacions” 

-Blom i Chaplin, 1988- 

 

 

 “Ballar és habitar el cos amb el cor i la ment”  

-Cesc Gelabert, 2015- 
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