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Resum: 

Un contacte proper de la investigadora amb l’escola Miquel Bleach fa que s’adoni que 

calen més espais de llibertat creativa  per acompanyar la construcció identitària i el procés 

d’aculturació dels infants nouvinguts en el context de l’Aula d’acollida del centre. 

L’experiència de la investigadora en dansa i Expressió corporal i la seva formació com a 

mediadora artística fan que decideixi buscar una solució al problema plantejat proposant 

un projecte d’acció a través de la Mediació artística, utilitzant com a eina l’Expressió 

corporal. Mitjançant la unió de teoria i pràctica aquesta investigació-acció aconsegueix 

conèixer les característiques dels infants de l’Aula d’acollida sobre els que es desenvolupa 

la investigació. La present investigació conclou que les sessions de Mediació artística, 

han millorat les Intel·ligències múltiples observades: Intel·ligències intrapersonal, 

interpersonal i corporal-cinestèsica  i que amb aquesta millora els infants tenen les 

condicions idònies per portar a terme la seva construcció identitària i per fer un procés 

d’aculturació cap a la inclusió social. La investigació també conclou que les sessions han 

estat de gran utilitat com a complement a la tasca de l’Aula d’acollida tant a nivell 

lingüístic com pel que fa a l’acompanyament emocional dels infants. L’avaluació 

realitzada també conclou que la metodologia de la Mediació artística s’ha aplicat 

adequadament, fet que obre la hipòtesi de que de la implementació d’un projecte d’acció 

a través de la Mediació artística, utilitzant l’eina de l’Expressió corporal, en un context 

de característiques semblants, es podrien obtenir uns resultats similars.  

Abstract: 

A close contact of the researcher with the Miquel Bleach school makes her know that 

more spaces of creative freedom are needed to accompany the identity construction and 

the process of acculturation of newly arrived children in the context of the center's 

reception classroom. The researcher's experience in dance and body expression and her 

training as an art mediator make her decide to find a solution to the problem posed by 

proposing a project of action through artistic mediation, using the corporal expression 

tool. By means of the union of theory and practice, this research-action manages to know 

the characteristics of the children in the reception classroom on which the research is 

developed. The present investigation concludes that the artistic mediation sessions have 

improved the observed multiple intelligences: intrapersonal, interpersonal and corporal-

kinesthetic and that with this improvement the children have the ideal conditions to carry 

out their identity construction and to make a process of acculturation towards social 

inclusion. The research also concludes that the sessions have been very useful as a 
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complement to the work of the reception classroom, both linguistically and regarding the 

emotional accompaniment of children. The assessment also concludes that the 

methodology of artistic mediation has been applied properly, which opens the hypothesis 

that the implementation of a project of action through artistic mediation, using the tool of 

expression Corporal, in a context of similar characteristics similar results could be 

obtained. 

 

Paraules clau: construcció identitària, aculturació, infants nouvinguts, Aula 

d’acollida, Mediació artística, Expressió corporal, investigació-acció, Intel·ligències 

múltiples, intel·ligència intrapersonal, intel·ligència interpersonal, intel·ligència 

corporal-cinestèsica 

Keywords: identity construction, acculturation, newly arrived children, reception 

classroom, Artistic mediation, Corporal expression, research-action, multiple 

intelligences. Intrapersonal intelligence, interpersonal intelligence, corporal-kinesthetic 

intelligence. 
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                                         INTRODUCCIÓ 

El projecte d’investigació-acció qualitativa que desenvoluparem a continuació 

s’interessa per conèixer els efectes psico-socials dels processos migratoris en els infants 

nouvinguts i per reflexionar sobre quina influència pot exercir la intervenció mitjançant 

la metodologia de la Mediació artística1 sobre la construcció identitària d’aquests infants. 

Un altre objectiu de la investigació és analitzar la pròpia metodologia de la MA aplicada 

al context de l’Aula d’acollida i utilitzant l’eina de l’Expressió corporal2. 

La nostra recerca gira entorn del marc teòric que presentarem en el següent apartat. El 

primer bloc teòric es centra en els processos migratoris des d’una perspectiva psico-

social: els processos d’aculturació i de creació identitària i el dol migratori. Seguidament 

parlarem de l’Educació intercultural a les escoles centrant-nos en l’Aula d’acollida a 

Catalunya, els principis de l’Educació intercultural centrada en les capacitats de les 

persones i la teoria de les Intel·ligències múltiples de Gardner que desembocarà en 

l’Educació emocional a les escoles. El tercer bloc teòric es centrarà en la metodologia de 

la MA i en l’EC com a eina per a la MA. 

                                                     JUSTIFICACIÓ 

  El contacte de la investigadora amb el Projecte Tàndem3 i l’Escola Miquel Bleach 

mitjançant les pràctiques curriculars del màster de MA de la Universitat de Barcelona ha 

despertat el seu interès per indagar sobre el col·lectiu d’ infants migrats en context 

escolar. Aquests infants comparteixen la característica de estar en un procés de trànsit 

entre el seu territori d’origen i el territori d’acollida i estan en plena crisi identitària, la 

qual implica una negociació constant entre el subjecte amb l’entorn i amb ell mateix. La 

vida de tota persona està formada per aquest processos de creació identitària, per tant 

podem dir que la identitat no és estàtica. 

  Tot i que l’escola Miquel Bleach fa una bona feina d’Educació intercultural i 

inclusiva i molts dels mitjans utilitzats són artístics, la investigadora considera que a 

l’escola hi manquen espais de llibertat on els infants puguin expressar la seva creativitat 

d’una forma menys directiva. És per això que decideix portar a terme una investigació- 

                                                           
1 A partir d’ara MA. 
2 A partir d’ara EC. 
3 El Projecte Tàndem es basa en la metodologia del treball per projectes i es desenvolupa en varies 

escoles de l’àrea metropolitana de Barcelona impulsat per la Fundació Catalunya- La Pedrera. Una de les 

característiques dels projectes tàndem és que les escoles inicien una relació intensa amb una institució de 

la ciutat, en el cas que ens ocupa, l’escola Miquel Bleach fa el tàndem amb el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. Aquest curs 2017-18 els projectes de recerca de l’escola han girat al voltant de la música i la 

dansa. 
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acció que, com diu Elliot (citat per Latorre, Rincón i Arnal,1997, p.276), és “un estudio 

de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. 

Un altre motiu, més personal, ha estat el fet de que les pràctiques a l’escola no donaven 

l’oportunitat a la investigadora d’exercir de mediadora artística. És per això que la pròpia 

investigadora ha dissenyat i dinamitzat el projecte d’acció, per tal de posar en pràctica la 

teoria apresa i fer-ne una autoavaluació. Degut a que la dansa i l’EC han acompanyat a la 

investigadora al llarg de la seva vida i l’han ajudat tant en el seu desenvolupament 

personal com social, ha triat aquesta eina per aplicar-la dins de la metodologia de la MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           La identitat és el que fa que jo no sigui idèntic a ningú més 

                                                                     

                                                       Amin Maalouf  

 

 

 

 

    El concepte acollir té de per si mateix tota una 

implicació d'actitud afectiva. Les idees rebre, admetre 

i acceptar n'impliquen unes altres com ara les de 

conèixer i estimar.  

                                                                                                         

                                                                                              Joaquim Arenas (mestre) 
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 PRIMERA PART : MARC TEÒRIC 

En aquest apartat presentarem aspectes teòrics sobre els processos migratoris des d’un 

punt de vista psicosocial. Farem unes pinzellades sobre varis aspectes de l’escola 

intercultural, incloent el paper de l’Aula d’acollida, l’Educació intercultural i l’enfoc de 

l’educació des de la perspectiva de les Intel·ligències múltiples de Gardner i l’Educació 

emocional. Finalment s’exposaran la metodologia de la MA i l’EC com a eina per a la 

MA. 

 

1. ELS PROCESSOS MIGRATORIS: L’ACULTURACIÓ, EL DOL 

MIGRATORI      I LA CONSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA 

Per contextualitzar la problemàtica del col·lectiu en el que es centra la nostra 

investigació exposem a continuació unes teories i conceptes clau relacionats amb els 

processos migratoris: 

En primer lloc donarem alguns punts de vista del que és la migració i les seves causes 

i seguidament parlarem dels processos migratoris centrant-nos en l’individu i en els seus 

processos emocionals; el dol migratori, l’aculturació i la construcció d’una nova identitat. 

 

1.1. Els moviments migratoris 

El fet migratori ha acompanyat a l’home durant tota la Historia, encara que és a partir 

del segle XXI quan trobem major flux migratori internacional, sobretot de països en vies 

de desenvolupament cap a països desenvolupats, tot i que les causes econòmiques no en 

son les úniques. 

Gómez Walteros (2010) divideix les causes dels moviments migratoris internacionals 

en dos grans grups: 

o Causes socioeconòmiques, polítiques, psicològiques, culturals i pròpies de la 

condició humana.  

o Per fenòmens naturals. 

Tot i que anteriorment hem parlat de moviments migratoris internacionals, autors com 

Laura Oso (citada per Micolta, 2005) consideren migració al desplaçament que comporta 

un canvi de residència de l’individu a un territori diferent al d’origen i que comporta el 

traspàs de divisions geogràfiques administratives ja sigui a l’interior d’un país (regions, 

províncies, municipis) o entre països. Grinberg i Grinberg (citats per Micolta, 2005) 

afegeixen a aquesta definició que la migració no només comporta un trasllat de residència 

a un altre territori sinó el fet de desenvolupar en ell les activitats de la vida quotidiana. 
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Per aquesta investigació tenim en compte tant les migracions internacionals com les 

internes. 

 

Migració i infància: 

En la nostra recerca hem trobat molta bibliografia sobre menors no acompanyats i 

separació familiar per migració dels pares però les fonts relacionades amb els efectes de 

la migració sobre els infants que migren acompanyant la família són molt escasses.  

Cal tenir en compte que quan parlem de migració infantil fem referència a dos 

fenòmens socials en si mateixos: migració i infància (Micolta, 2005). 

Segons Micolta (2005) els infants pateixen doblement el fet migratori: directament i a 

través del que els transmeten els pares. Micolta diu que a la llarga els infants tenen una 

integració més fàcil al territori d’acollida degut a que provablement estaven menys 

integrats en el país d’origen que els seus familiars adults. 

 

1.2. La migració des d’una perspectiva psicosocial 

Per a la nostra investigació ens centrem en conèixer els efectes psicosocials dels 

processos migratoris en les persones. Ens interessa veure com l’individu s’adapta 

emocionalment als canvis de territori i com es desenvolupa la seva transformació 

identitària en relació amb el nou entorn. 

 La persona migrada4 experimenta una sèrie de canvis a nivell individual, social i 

cultural que influiran en la seva adaptació a la societat receptora. Hi ha tres factors 

importants que poden facilitar o complicar el procés: les característiques del procés 

d’adaptació i aculturació, les característiques individuals i estratègies d’afrontament de la 

persona migrada i el tipus de societat d’acollida i les xarxes socials de la persona migrada. 

(Ferrer, Palacio, Hoyos, & Madariaga, 2014) 

                                                           
4 En aquesta investigació utilitzarem el concepte de “persones migrades” enfront de “migrant” o 

“immigrant” en base a la següent argumentació: 

- És un concepte neutre. No contempla les connotacions positives ni negatives dels conceptes 

dels processos migratoris. 

- Fuig de la despersonalització contemplant a l’individu. 

- Per diferenciar els processos migratoris en curs dels que ja estan finalitzats. 

- El concepte és acceptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. (Regidoria de Drets 

Civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida, 2018) 
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1.2.1. El procés d’aculturació 

Segons Berry (citat per Ferrer, Palacio, Hoyos i Madariaga, 2014) l’adaptació a un nou 

territori requereix, per part de la persona migrada, un esforç per modificar les seves 

defenses per adaptar-se a una sèrie de canvis a molts nivells (polítics, econòmics, 

culturals, socials,...). L’esforç serà més alt en funció del grau de diferència cultural entre 

la societat d’acollida i la d’origen. A aquest procés d’afrontar aquests canvis i anar 

assumint-los o rebutjant-los se l’anomena aculturació. 

Des del punt de vista antropològic,  segons Redfield, Linton i Hercovitts (citat per 

Ferrer, Palacio i Hoyos, 2014) l’aculturació és un fenomen que involucra canvis en una o 

varies persones com a resultat del contacte entre cultures diferents. Aquests canvis es 

produeixen tant en les persones migrades com en les de la societat d’acollida, en una 

negociació constant entre les dues parts, com una oportunitat de desenvolupament i 

creixement per a tots: 

 

Caldria fer per manera que ningú no se sentís exclòs de la civilització comuna 

que s’està formant, que tothom pogués trobar-hi la seva llengua d’identitat i 

alguns símbols de la seva cultura, que tothom, a més, pogués identificar-se poc o 

molt amb el que veu emergir en el món que l’envolta, en lloc de refugiar-se en un 

passat idealitzat. Paral·lelament, tothom hauria de poder incloure, en el que 

considera com a identitat pròpia, un component nou que per força prendrà cada 

dia més importància al llarg del nou segle i del nou mil·lenni: el sentiment de 

pertànyer també a l’aventura humana. 

                                                                                         Maalouf, 1999, p. 213 

 

Des d’un punt de vista psicològic, Graves (citat per Sosa i Zubieta, 2012) defineix 

l’aculturació psicològica com un procés de canvis en actituds, modus de vida, 

comportaments, valors i identitat, entre d’altres, que esdevenen a nivell personal, en les 

persones migrades. Berry et al.(citats per Ferrer, Palacio,Hoyos i Madariaga, 2014) 

defineixen l’aculturació com un procés de resocialització que involucra aspectes 

psicològics com la modificació d’actituds i valors, l’adquisició de noves habilitats socials 

i normes així com l’ajust i l’adaptació a un ambient diferent.  

Segons Berry (citat per Ferrer, Palacio i Hoyos, 2014) existeixen quatre estratègies 

d’aculturació: la integració, l’assimilació, la segregació i la marginalització. 

o La Integració implica la identificació de l’individu amb aspectes tant de la 

cultura d’origen com de la cultura d’acollida. Quan la persona afronta així 
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l’estrès aculturatiu arriba a una situació d’identitat bicultural. Aquest 

biculturalisme és segons varis estudis el més òptim pel benestar emocional de 

l’individu. 

o L’assimilació es basa en l’abandonament de la identitat cultural d’origen i en 

l’adquisició de la del grup majoritari. 

o Parlem de segregació quan l’individu reforça la seva identitat d’origen i 

s’oposa a qualsevol barreja amb el grup dominant. 

o En la marginalització la persona perd la seva identitat cultural autòctona i al 

mateix temps no vol o no pot participar a la cultura del grup majoritari. Aquesta 

model pot comportar efectes negatius sobre la salut mental de la persona. 

Aquestes estratègies poden variar considerablement segons el context, públic o privat 

en el que es relacioni la persona migrada. Un individu pot integrar o assimilar la cultura 

receptora en l’àmbit laboral o escolar i en canvi segregar la seva identitat cultural d’origen 

en l’àmbit familiar. 

Segons Safdar, Lay i Struthers (citat per Ferrer, Palacio i Hoyos, 2014) tota persona 

migrada s’afronta a tres reptes que estan directament relacionats amb les estratègies 

d’aculturació citades anteriorment :  

o Preservar la seva herència cultural. 

o Participar en la nova societat. 

o Mantenir la seva estabilitat física i psicològica durant i després del procés 

d’aculturació. 

Sobre el tercer repte citat anteriorment cal remarcar que els processos migratoris van 

acompanyats, d’una manera o d’una altra, d’un dol que pot amenaçar l’estabilitat 

psicològica de l’individu. La correcta elaboració d’aquest dol serà de vital importància 

pel benestar emocional de la persona. 

 

1.2.2. La pèrdua: El dol migratori 

La construcció identitària de la persona migrada comprèn mantenir i reelaborar vincles 

amb els objectes perduts així com crear-ne de nous amb la societat d’acollida. 

El dol migratori es classifica dins dels processos de pèrdues significatives. Totes les 

pèrdues significatives requereixen un procés de dol que ha de ser elaborat per la persona 

que el pateix pel bé de la seva salut mental. 
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Qualsevol tipus de dol ( pèrdua d’un esser estimat, separació, trasllat a un altre país,...) 

és en si un procés, té un principi i una fi, que exigirà a la persona fer una reorganització 

tan a nivell individual com familiar i social. (González, 2005). 

Segons González (2005) els dols tenen un component narcisista important ja que en 

cada pèrdua perdem part de nosaltres mateixos, la intensitat de la pèrdua està directament 

relacionada amb el sentiment d’afecció, com més inversió afectiva cap a l’objecte-

persona de pèrdua tinguem més difícil serà el procés. Per altra banda la superació de les 

dificultats ens proporcionarà creixement personal i maduresa.  

Fases del dol: 

Qualsevol tipus de dol ha de passar per unes fases que varien sensiblement segons uns 

o altres autors. Segons Klüber-Ross (González, 2005)  hi ha les fases de negació, ràbia, 

negociació, depressió i acceptació. Aquestes fases no són lineals ja que durant el procés 

de dol hi ha moviments endavant i endarrere. 

Fases específiques del dol migratori: 

La migració comporta una sèrie d’afectacions psicosocials que desencadenen en un 

procés de dol. Brink i Saunders (citats per González, 2005) ja van descriure al 1977 quatre 

etapes del dol migratori:  

o Etapa de la lluna de mel: Abans i en el moment de l’arribada al nou territori 

les  expectatives de millorar les condicions de vida respecte els països d’origen 

són molt elevades, quan aquestes expectatives no es compleixen apareix la 

frustració, la ràbia i la depressió. 

o Etapa depressiva: L’adaptació a una nova llegua implica un canvi en la 

identitat de la persona migrada, això comporta una negociació pel que fa a 

despendre’s d’aspectes de la cultura pròpia per adaptar-se als usos del país 

d’acollida. La condició de persona migrada també suposa sovint una baixada 

de l’estatus social i econòmic i per últim la disminució de la imatge social del 

subjecte respecte a tercers i respecte a si  mateix. Aquest factor ha estat 

anomenat a la literatura com a “disminució del nom”. Aquests components 

poden desembocar en una etapa depressiva. 

o Etapa d’adaptació: Aquesta etapa es pot allargar més o menys en el temps 

depenent de la interacció entre la persona migrada i el context acollidor. Per 

una bona adaptació cal que hi hagi un procés d’aculturació adequat per totes 

les parts. 
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o Etapa de rebuig de la cultura d’origen: Aquesta etapa no és tan freqüent 

però si apareix implica un empobriment de la identitat de la persona ja que 

aquesta renuncia a tot el d’abans de la migració. 

La cronicitat d’alguna d’aquestes etapes pot comportar, segons Achotegui (citat per 

González, 2005), estrès crònic i l’anomenat “Síndrome d’ Ulisses” actualment classificat 

com un trastorn de salut mental específic. 

El dol migratori acostuma a ser múltiple ja que es perden moltes coses alhora: El dol 

per la família i els amics, el dol per la llengua, el dol per la cultura, el dol per paisatge, el 

dol pel nivell social, dol pel contacte amb el grup ètnic, el dol pels riscos físics de la 

migració, el dol per la pèrdua del projecte migratori (si no s’han complert les 

expectatives) i el dol per no poder tornar al país d’origen. 

 

1.2.3. La construcció identitària: 

Com hem citat anteriorment, el procés d’aculturació des d’un enfoc psicològic implica 

canvis profunds en els diferents àmbits de la identitat personal. 

Jerome Bruner (citat per López, 2012) considera el Jo com un eixam de participacions 

producte de les situacions que la persona experimenta. El Jo és una construcció social i 

cultural. Entenem la identitat com un procés de construcció dinàmic i en constant 

negociació entre els valors personals i el medi: 

“La identitat d’una persona no és una juxtaposició de pertinences autònomes, no és un 

patchwork, sinó un dibuix damunt d’una pell tesa: n’hi ha prou que toquem una sola 

pertinença perquè vibri tota la persona” (Maalouf, 1999, p. 36) 

El subjecte, des d’una perspectiva constructivista, és un és un ésser reflexiu que té la 

capacitat de tornar al passat per reinterpretar les seves experiències, d’aquí que el focus 

se situi en les relacions entre el si mateix (el subjecte) i els altres. Tot  i així el subjecte té 

la capacitat d’autodefinició: està limitat per les relacions socials que l’envolten però al 

mateix temps té capacitat de resposta, de creació i de resistència per tal d’equilibrar les 

tensions entre el que els altres esperen d’ell i el que ell espera de si mateix (Bajoit citat 

per Toledo, 2012). 

Segons Bajoit (citat per Jasso, 2011) existeixen tres tipus d’identitat: 

o La identitat desitjada: La idea que es fa l’individu del que desitjaria arribar a 

ser, el què asseguraria la seva realització personal. 

o La identitat assignada: La idea que es fa el subjecte de les expectatives que 

els altres tenen sobre ell. 
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o La identitat assumida: És el conjunt de compromisos identitaris que 

l’individu ha assumit amb si mateix i que està realitzant en la seves relacions 

per als altres. 

Giménez (citat per Jasso, 2011) distingeix entre les identitats internament definides 

(identitats subjectives) i les identitats externament imputades (identitats objectives). 

Tot i que  el subjecte està influenciat per el seu entorn, pels esdeveniments personals, 

pels elements comuns a la seva família i als col·lectius als quals pertany, la història no el 

determina. El subjecte és un ésser actiu que té la capacitat de modificar la seva identitat 

però per construir la seva pròpia història abans haurà de prendre consciència de la 

influència de tot el que l’envolta sobre les seves opcions personals (Toledo, 2012). La 

reflexivitat i la consciència de la diferència  són indispensables per a la construcció 

identitària. (Jasso, 2011) 

 

En esta construcción a nunca acabar, el sujeto se define a sí mismo como 

incompleto, por tanto, busca la finitud. Rechaza el mundo tal cual es y actúa para 

transformarlo, para realizarse como sujeto. Así el sujeto construye su identidad.  

                                                                                              Toledo, 2012, p. 46  

                 

La identitat no es correspon a la pregunta “qui sóc?” sinó que hauríem de preguntar-

nos “qui estic sent?” en un context i un moment concret de la existència, és per això que 

és més apropiat parlar de construcció identitària ja que estem parlant d’un procés. 

La corporeïtat és un aspecte a tenir en compte quan parlem de construcció identitària 

ja que és el cos el que habita els espais, el que interactua amb l’entorn i el que mostra les 

marques de les experiències que ha viscut el subjecte (Toledo, 2012). Llegir la corporeïtat 

de l’altre és conèixer molts aspectes de la seva identitat. 

  

L’esquema corporal, entès com a coneixement del propi cos a nivell 

representatiu, es va formant molt lentament fins als 11 o 12 anys en funció de la 

maduresa del sistema nerviós i de la seva pròpia acció; en funció del medi i dels 

altres amb els quals l’infant es relaciona, així com de la tonalitat afectiva d’aquesta 

relació, i finalment, en funció de la representació que es fa l’infant de si mateix i 

dels objectes del seu món amb els quals es relaciona. 

                                                            Ballesteros, citat per Martín, 2010, p. 38. 

 

 



16 

 

2. L’ESCOLA INTERCULTURAL 

En aquest apartat farem referència a alguns dels aspectes essencials en els que es basa 

l’escola intercultural partint de les necessitats, els interessos i les potencialitats de 

l’alumnat. 

2.1. L’atenció a la diversitat a les escoles catalanes: L’Aula d’acollida 

 

L’Aula d’acollida és un recurs, una estratègia organitzativa i metodològica per 

atendre l’alumnat nouvingut quan arriba al sistema educatiu de Catalunya. Té una 

doble finalitat: en primer lloc que l’alumne/a se senti ben atès i valorat en els 

aspectes emocionals i, en segon lloc, que disposi de les eines bàsiques per iniciar, 

el més aviat possible i en les millors condicions, el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge en el sistema educatiu a Catalunya. 

                                                                    Departament d’Educació, 2009, p. 7 

 

Davant l’arribada d’un gran nombre d’alumnat d’origen estranger a les escoles 

catalanes el Departament d’Educació va veure necessari implementar el recurs de l’Aula 

d’acollida a les escoles per adaptar-se a les necessitats d’aquests infants i facilitar la seva 

inclusió en el sistema educatiu. Va ser a partir del curs 2004-2005 que es van posar en 

marxa aquestes aules amb tot els recursos extraordinaris que eren necessaris a nivell de 

professorat, programari informàtic, recursos didàctics, etc. 

El recurs de l’ Aula d’acollida s’inclou dins del marc del Pla per la llengua i la cohesió 

social (Pla LIC) dissenyat el 2004 pel Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya. El Pla LIC s’articula en tres eixos: 

o Fomentar la inclusió social i escolar de tots l’alumnat garantint l’equitat i 

igualtat d’oportunitats per garantir una educació de qualitat per a tothom. 

o Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i 

com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe adaptat a la diversitat 

lingüística i cultural de l’alumnat. 

o “Desenvolupar la consciència d’igualtat en dignitat de totes les persones com 

a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals, 

potenciant la cultura del diàleg i la convivència en un marc intercultural” 

(Departament d'Educació, 2009, p. 4) 

 

     Criteris metodològics i organitzatius de les Aules d’Acollida segons el Pla LIC: 

o Una condició indispensable per a que una Aula d’acollida entri en 

funcionament és que aquesta ha de formar part del plantejament general del 
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centre tant pel que fa a les actuacions del professorat com a l’atenció que rep 

l’alumnat. “Ha d’oferir una atenció personalitzada de qualitat, iniciar 

l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana i per ajudar a passar del 

llenguatge comunicatiu al llenguatge acadèmic cosa que ha de facilitar, a la 

vegada, l’accés al currículum ordinari” (Departament d'Educació, 2009, p. 8) 

o L’Aula d’acollida està dirigida a l’alumnat nouvingut que hagi arribat a 

Catalunya en els darrers 24 mesos procedent d’un procés migratori que 

necessiti una adaptació curricular específica i no tingui coneixement de la 

llengua de l'escola. No s’utilitza aquest recurs pels infants d’educació infantil 

ni de primer cicle d’educació primària. 

o El nombre d’alumnat de l’Aula d’acollida ha de ser reduït per garantir una 

atenció més personalitzada per part del tutor5. 

o El temps màxim d’estada a l’Aula d’acollida és de dos anys i es recomana 

alternar l’Aula d’acollida amb l’aula ordinària durant tot el procés. 

o La metodologia d’educació-aprenentatge es basa en una negociació constant 

entre el tutor i l’alumnat segons les necessitats d’aquests i és necessari establir 

unes relacions interpersonals de qualitat, en les que existeixi un vincle entre el 

tutor i els infants. Aquesta relació afectiva facilitarà l’aprenentatge i la 

comunicació. 

Com hem dit anteriorment l’Aula d’acollida no té sentit dins d’un centre que no sigui 

acollidor i que no es basi en una Educació intercultural i inclusiva. Cal que tota la 

comunitat educativa s’hi involucri per tal d’afavorir la inclusió social i educativa dels 

infants nouvinguts. 

 

2.2. L’Educació intercultural 

L’ educació basada en la interculturalitat és una proposta pedagògica que té com a 

objectiu preparar a la ciutadania per viure en una societat plural i democràtica a través de 

la igualtat de drets, deures i oportunitats de totes les persones independentment de la seva 

procedència. (Servei de Suport a la Comunitat Educativa. Departament d'Ensenyament, 

2016). 

                                                           
5 Volem deixar constància que tot i que durant la investigació hem tingut en compte la utilització del 

llenguatge amb perspectiva de gènere no sempre ens ha estat possible trobar mots neutres, és per això 

que   per facilitar la lectura de tant en tant emprarem la forma masculina. 



18 

 

L’Educació intercultural es sosté sobre tres pilars: (Servei de Suport a la Comunitat 

Educativa. Departament d'Ensenyament, 2016) 

o Igualtat: Proporcionar una educació de qualitat i que garanteixi la igualtat 

d’oportunitats per a tothom. 

o Diversitat: Aprendre a conviure en societats plurals tenint en compte tant les 

diferències com els valors compartits. 

o Identitat: Acompanyar en el procés d’una construcció identitària múltiple per 

tal de formar personalitats madures i responsables amb arrels i sentit de 

pertinença al territori on viuen. 

En l’Educació intercultural la implicació en el procés educatiu es fa tant per part de la 

persona autòctona com per la persona nouvinguda tenint en compte que la nostra realitat 

per si mateixa ja és multiforme i diversa: “Hem educat pensant en la diversitat de cultures, 

hauríem d’educar en la cultura de la diversitat”.(Besalú i Climent, 2004, p. 40).  

 

No hi ha una pedagogia intercultural com a tal, sinó que l’Educació 

intercultural connecta amb la millor tradició pedagògica, la que parteix de les 

necessitats, experiències, coneixements i interessos dels alumnes i s’ocupa 

d’acompanyar i potenciar el seu desenvolupament personal. 

                                                                               Besalú i Climent, 2004, p.28. 

 

2.3. La teoria de les Intel·ligències múltiples de Gardner 

El psicòleg i investigador Howard Gardner (EUU, 1943) va proposar un model teòric 

sobre les Intel·ligències múltiples (1995) que es contraposava amb la idea tradicional 

d’intel·ligència basada en el Coeficient intel·lectual, una “visió uniforme” que permetia 

mesurar la intel·ligència d’una forma quantitativa amb un sol test. La teoria de Gardner 

es basa en una “visió pluralista” de la ment, la qual reconeix moltes facetes diferents de 

la cognició i té en compte els diferents potencials cognitius de la persona.  

Gardner defineix set tipus d’intel·ligències diferents, cadascuna de les quals inclou 

diverses capacitats per a resoldre problemes i processar informació, amb una trajectòria 

de desenvolupament pròpia que depèn del context. Les set intel·ligències originals de 

Gardner són: la intel·ligència lingüística, la intel·ligència lògica-matemàtica, la 

intel·ligència espacial, la intel·ligència corporal-cinestèsica, la intel·ligència musical, la 

intel·ligència intrapersonal i la intel·ligència interpersonal. El primer model continua 

evolucionant i Gardner afegeix la intel·ligència naturalista i la intel·ligència existencial. 
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L’escola centrada en l’individu té molt en compte aquesta visió polifacètica de la 

intel·ligència:  

 Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos todas las 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos 

tan diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de 

inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más 

posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que se 

nos plantean en esta vida.  

                                                            Gardner, citat per Armstrong, 2017, p.17 

 

Per a la present investigació ens centrarem principalment en els tres tipus 

d’intel·ligències en les que hem fixat la nostra atenció en el procés de recerca, sempre 

tenint en compte que en qualsevol àmbit totes les intel·ligències poden entrar en joc:  

A continuació definirem breument aquests tres tipus d’intel·ligències: 

o La intel·ligència intrapersonal:  

Aquesta intel·ligència suposa tenir una imatge clara d’un mateix, amb les 

fortaleses i debilitats, la consciència dels estats d’ànim, dels propis desitjos i la 

capacitat d’autoregulació, autocomprensió i autoestima (Armstrong, 2017). 

Característiques: Autoconfiança, autoreflexió, autoestima, autonomia 

personal, autoregulació, establir i aconseguir objectius, percepció de control i 

eficàcia, expressió de sentiments i emocions, iniciativa, optimisme i 

entusiasme i resistència a la frustració. (Gardner, 2011) 

o La intel·ligència interpersonal:  

“Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las 

motivaciones y los sentimientos de otras persones” (Armstrong, 2017, p. 19). 

Pot incloure la sensibilitat per llegir diferents tipus de senyals interpersonals 

(facials, gestos, veu…) i la capacitat de respondre amb eficàcia a aquestes 

senyals. 

Característiques: Capacitat de lideratge, comunicació, coneixement dels altres, 

empatia, cohesió grupal, resolució de conflictes i valors ètics i morals. 

(Gardner, 2011)  

o La intel·ligència corporal-cinestèsica:  

Inclou el domini del cos per expressar idees i sentiments i l’habilitat d’utilitzar 

les mans per crear o transformar objectes (Armstrong, 2017). 

Característiques: Control del moviment, sentit del ritme i de la coordinació, 

destresa en tasques que requereixen motricitat fina i gruixuda, facilitat per 
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aprendre de l’experiència participativa, capacitat d’ajustar moviments 

mitjançant la unió de cos i ment, transmetre idees i emocions a través del cos 

(Castañer, 2006) 

Hem centrat l’atenció en aquests tres tipus d’ intel·ligències perquè per a la nostra 

recerca ens interessen els efectes psico-socials dels processos migratoris i aquestes tres 

intel.ligències ens poden donar molts elements d’observació per conèixer millor l’estat 

psico-social dels infants i els processos de creació identitària i aculturació psicològica. 

 

2.4. L’ Educació emocional 

 

                                         Educar la ment sense educar el cor no és educar en absolut. 

                                                                                                                         Aristòtil 

En els últims anys sentim parlar sovint de la importància de l’Educació emocional a 

les escoles. En aquest apartat farem unes pinzellades del concepte Intel·ligència 

emocional i parlarem dels objectius principals de l’Educació emocional. 

 

La Intel·ligència emocional: 

La Intel·ligència emocional és un terme utilitzat per primera vegada el 1990 per Peter 

Salovey i John Mayer però no va ser fins el 1995, amb la publicació del best-seller 

“Intel.ligència Emocional” de Kim Goleman, quan aquest concepte es va començar a tenir 

en compte. Tot i l’acció mediàtica de Goleman i l’aparició d’altres teories de l’època, 

aquestes no van ser prou contrastades empíricament, és per això que avui dia en l’àmbit 

científic es tenen més en compte les primeres teories de Salovey i Mayer sobre les que es 

segueix investigant. (Extremera i Fernández-Berrocal, 2004). 

Podem definir la Intel·ligència Emocional com “la habilidad para percibir, valorar y 

expresar las emociones adaptativamente; la habilidad para comprender las emociones; el 

uso de los recursos emocionales; y la habilidad para regular las emociones de uno mismo 

y en los demás” (Mayer i Salovey citats per Extremera i Fernández-Berrocal, 2004, p.4).  

La Intel·ligència emocional té relació amb la teoria de les Intel·ligències múltiples en 

quant a que inclou característiques de les intel·ligències intrapersonal i interpersonal 

(fig.1 ). 
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Figura 1 :Relació de la Intel·ligència emocional amb les intel·ligències intrapersonal i interpersonal6 

 

L’Educació emocional: 

Com hem assenyalat a l’inici d’aquest apartat cada vegada s’implementen més 

recursos d’Educació emocional tant a l’escola primària com a secundària. Això és degut 

a que l’experiència ha demostrat que els resultats poden ser molt positius tant per al 

creixement personal de les persones com per l’èxit acadèmic. 

 “Concebimos la educación emocional como un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como 

elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la 

vida” (Bisquerra, La educación emocional en la formación del profesorado, 2005, p. 96) 

Segons Bisquerra (2005) els objectius generals de l’Educació emocional es poden 

resumir en els següents punts: 

o Aprendre a conèixer les pròpies emocions i a identificar les dels altres. 

o Desenvolupar habilitats per regular les pròpies emocions prevenint els efectes 

nocius de les emocions negatives i promoure les emocions positives. 

o Aprendre a automotivar-se i a tenir una actitud positiva davant la vida. 

 Extremera i Ferández-Berrocal (2004) assenyalen l’Educació emocional a les escoles 

com una necessitat educativa i social que proporciona una sèrie de millores en els 

següents àmbits: 

o Millora en els nivells de benestar psicològic. 

                                                           
6 Aquest esquema ha estat extret del següent enllaç: http://hands-on.com.mx/index.php/blog-

trianers/71-relacion-inteligencias-multiples-inteligencia- 
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o Millora de les relacions interpersonals. 

o Millora del rendiment acadèmic. 

o Aparició de conductes prosocials i reducció de les conductes disruptives. 

Tot i que calen més estudis científics per demostrar empíricament els efectes de 

l’Educació emocional a les escoles els resultats a simple vista acostumen a ser positius. 

 

3. LA MEDIACIÓ ARTÍSTICA 

3.1. La metodologia 

      La MA és una forma d’ acompanyament que utilitza l’art com a eina i que té com 

a objectiu la inclusió i la transformació social de les persones. 

     Neix “en un cruce de caminos entre la educación social, la educación artística y la 

arteterapia” (Moreno, 2016) 

  Els tallers de MA estan orientats a col·lectius en risc d’exclusió social de qualsevol 

tipus (presos, víctimes de violència de gènere, diversitat funcional, salut mental, 3ª edat, 

persones migrades...) i es pot utilitzar qualsevol  disciplina artística como a eina (arts 

visuals, dansa, teatre, música, circ…). 

El mediador artístic treballa directament amb els grups i és la persona responsable de 

proporcionar un espai de seguretat i llibertat als participants dels tallers.  

Segons Moreno (2016) per tal de crear aquest espai serà necessari complir els següents 

punts: 

o El mediador acompanyarà el procés de creació procurant no intervenir més que 

per estimular al grup, per a que cada persona faci de manera autònoma el seu 

procés creatiu.  

o Es respectarà el ritme del grup i es tindrà en compte el dret de cada persona 

a la no participació. 

o Es centrarà l’atenció en les capacitats de la persona i no en les seves 

limitacions. 

o Es respectarà la confidencialitat. 

o Es donarà més importància al procés que al resultat tot i que serem exigents 

amb aquest per a que les persones s’involucrin al màxim. 

o Es donarà suport als processos d’autodeterminació, la presa de decisions de 

cada participant. 

o El mediador mantindrà la coherència entre el que pensa, el que sent i el que 

fa, això farà possible que el vincle i la confiança amb el grup sigui possible. 
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o No es formularan judicis ni interpretacions sobre les produccions dels altres. 

Cada persona donarà la seva pròpia explicació de la seva producció. 

o Horitzontalitat: Hi haurà una relació d’intercanvi sense jerarquies, totes les 

opinions seran tingudes en conte i treballarem des dels interessos dels 

participants. 

 

Les sessions de MA requereixen d’un mínim de dues hores i consten de dues parts: 

Primera part: Acollida i producció artística. 

Després de donar la benvinguda al grup es proporciona una consigna i uns materials 

amb els que treballar. El mediador facilita les nocions de tècniques artístiques i en alguns 

casos es poden mostrar referents artístics per a que serveixin d’inspiració.  

En l’espai de producció artística es reforça l’autonomia de cada persona per a que sigui 

capaç de prendre les seves pròpies decisions i trobar solucions als problemes que se li 

presentin durant el procés creatiu. 

Segona part: Espai de reflexió. 

Cada persona verbalitza el procés donant la informació que cregui adequada. Aquesta 

verbalització es pot fer en tercera persona per a que sigui més fàcil expressar els aspectes 

més difícils. L’espai de paraula afavoreix els processos de simbolització en els que 

intervenen varis factors de manera conjunta: la paraula, el pensament, el joc, l’emoció, la 

representació i l’acció. 

La creació artística permet que les experiències es projectin des de l’inconscient amb el 

que comença a desencadenar-se el procés de simbolització; Mitjançant la paraula se li 

dona un nou sentit permetent a la persona la reestructuració del Jo (Moreno, 2016). 
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     Figura  2 : Els processos de simbolització en conjunt. Moreno, 2016, p.63  

 

Boris Cyrulnik (2009) parla de l’art com a Tercera via, una alternativa al silenci i a la 

paraula en primera persona. A través de l’art podem explicar la realitat en tercera persona, 

l’art és una projecció de nosaltres mateixos. 

Per a que la MA tingui un efecte transformador hi ha d’haver un procés que s’allargui 

en el temps, en aquest procés s’anirà construint l’espai de seguretat, el vincle entre el 

mediador i els membres del grup, el sentiment de pertinença, la cohesió de grup i el procés 

individual de les persones.  

 

3.2. L’Expressió corporal com a eina per a la Mediació artística 

     Definició i origen de l’EC: 

En aquest apartat presentarem com va néixer l’EC orientada a l’educació i així com 

els beneficis de la seva aplicació segons varis autors. 

L’EC és una disciplina que permet a l’individu interaccionar lliurement amb el seu 

propi cos, amb els objectes i amb les altres persones per aconseguir, a través de 

l’experimentació, un llenguatge corporal propi. 

“Conjunto de técnicas corporales, espaciales y temporales, a través de las cuales el 

sujeto expresa y comunica al otro, de forma a veces artística, los contenidos de su mundo 

interior” (Montesinos, 1999, p. 16) 

L’EC és un terme ampli que inclou totes les tècniques expressivo-creatives corporals 

(dansa, mim, circ,...). Mentre disciplines com la dansa o el circ se centren en la tècnica i 

unes regles d’execució determinades amb fins tècnics o estètics, l’EC enriqueix el conjunt 
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de la persona i té com a finalitat que el subjecte es pugui comunicar millor amb l’entorn 

i les altres persones en la seva vida quotidiana. (Montesinos, 1999) 

No podem parlar d’EC sense parlar del moment en que va néixer la dansa moderna: A 

centre Europa, a finals del segle XIX, en plena revolució industrial, va aparèixer la 

necessitat de reivindicar l’individu enfront la màquina, del retorn a la natura i als orígens. 

Hi va haver un trencament amb les formes clàssiques de pensament filosòfic i estètic i, 

juntament amb les teories de Freud i Jung sobre l’inconscient, la dansa pren un caire 

expressionista, on l’expressió de les emocions i el més profund de l’ésser humà és més 

important que la forma. Rudolf von Laban , Mary Wigman i Isadora Duncan en van ser 

els impulsors entre d’altres. Tots ells tenen en comú el moviment lliure i la 

improvisació.D’aquests orígens en van sorgir dues branques:  

o La tècnica europea creada per Sigurd Leeder i Kurt Joos origen del Teatre de la 

dansa de Wuppertal de Pina Bausch . 

o La branca d’Amèrica llatina va tenir a Xile unes condicions ideals per al seu 

desenvolupament. 

Influenciada tant per la corrent europea com per la llatinoamericana trobem a Patricia 

Stokoe, creadora dels fonaments de l’EC. Nascuda a Buenos Aires el 1919 i procedent 

d’una família anglesa, es va formar en els dos continents. Les seves referències més 

importants van ser Rudolf von Laban i Moshe Feldenkrais ,investigador de la dinàmica 

corporal. Aquestes van ser les paraules d’ Stokoe després de conèixer a Moshe 

Feldenkrais: 

   Por primera vez como bailarina, aprendí a percibir mi cuerpo, y no solo 

adiestrarlo en posiciones y secuencias ajenas. Partiendo de esta percepción 

agudizada aprendimos a conocer nuestra realidad corporal- y no la de nuestros 

profesores- y más aún, emprendimos el camino hacia el desarrollo óptimo de lo 

que nuestro cuerpo podía lograr.  

                                                                               Ruano i Sánchez, 2009, p.15 

 

Patricia Stokoe es va fer defensora de tres principis bàsics inspirats per Laban: 

o Fer la dansa accessible a qualsevol persona. 

o El concepte de dansa lliure a través de la qual la persona pot trobar la seva pròpia 

identitat. 

o Incloure la dansa en el currículum escolar.  

Aquestes idees van ser la gènesis de la dansa lliure, posteriorment anomenada EC-

dansa creada per Stokoe. Stokoe diferenciava l’EC-educació de l’EC-teràpia. Va ser una 
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gran defensora de l’Educació per acompanyar al desenvolupament d’un ésser humà lliure, 

creatiu y transformador (Ruano i Sánchez, 2009). 

La Improvisació: 

La improvisació com a tècnica agafa impuls als anys 70’s del segle XX. Als Estats 

Units Anna Halprin va començar a utilitzar la improvisació en els seus tallers de dansa 

com una via d’investigació y descobriment del moviment individual i grupal. Més 

endavant, Simone Forti, alumna de Halpin, comença a crear obres on els ballarins no 

tenen uns moviments prefixats sinó que es mouen segons uns objectius i unes regles 

prefixades per un joc coreogràfic on la idea ja porta el moviment implícit. Gràcies a 

Halpin i Forti la improvisació va saltar de les aules als escenaris. 

A Europa Pina Bausch és una gran referent de la tècnica improvisativa, Bausch 

plantejava preguntes als seus ballarins i aquests les havien de respondre amb un moviment 

improvisat que s’utilitzaria com a material coreogràfic per a l’obra final. (Sarmiento, 

2015) 

Castañer i Torrents (2009, p. 112) defineix la improvisació com la “capacidad personal 

de elaborar combinaciones originales y novedosas de la imaginación y la creatividad de 

las propias ideas en relación con los materiales externos y con los propios movimientos 

y técnicas corporales”  

L’EC en relació a la MA: 

L’EC és una eina molt adequada per a la MA ja que no requereix d’una tècnica molt 

acurada per a que els participants la puguin dur a terme, és una eina molt inclusiva perquè 

accepta qualsevol tipus de moviment si surt de lo personal, de l’emoció, de la necessitat 

de relació amb els altres. La mediadora té la tasca de donar espais per estimular 

l’exploració i l’experimentació fins que cadascú trobi el seu propi moviment.  

Kalmar (citada per Ruano i Sánchez, 2009, p. 20) explica els objectius d’ Stokoe al 

crear  l’EC:  

Entonces, la gran motivación de Patricia era democratizar la danza, por así 

decirlo, e intentar acercar a las persones a esta actividad artística como otra forma 

más de expresión personal, de relacionarse consigo mismo, con los demás y con 

el mundo. Y para lograr esto desarrolló una metodología didáctica que implica el 

desarrollo de las capacidades enfocadas bajo las áreas de lo corporal, la 

comunicación y la creatividad. En donde se incentiva la identidad, la 

autoconciencia del alumno de su proceso como ser activo en su propia búsqueda, 

en el juego, la sensibilización, la observación, ser protagonista, creador y 

comunicador.  
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La improvisació, estratègia molt utilitzada en l’EC, sovint s’utilitza com a eina 

coreogràfica i d’aprenentatge ja que, segons Davenport. ajuda al pensament divergent, 

directament relacionat amb la creativitat (Castañer i Torrents, 2009). 

 

SEGONA PART: MARC EMPÍRIC 

 

4. OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ 

4.1. Objectiu general 

- Analitzar una experiència de MA a l’Escola Miquel Bleach i esbrinar quins efectes 

produeix l’acompanyament de la construcció identitària dels infants nouvinguts 

mitjançant l’EC en el context de l’Aula d’acollida. 

 

4.2. Objectius específics 

1 - Conèixer les característiques dels infants nouvinguts en una escola intercultural. 

2 - Conèixer en quina mesura la MA aplicada a un context escolar, utilitzant l’eina de 

l’EC, pot millorar les  intel·ligències intrapersonal, interpersonal i corporal-cinestèsica 

dels infants nouvinguts. 

3 - Esbrinar si la millora de les intel·ligències citades anteriorment poden ajudar als 

infants a tenir més eines per facilitar la seva construcció identitària i ajudar-los a fer un 

procés d’aculturació més adequat.  

4 - Avaluar l’aplicació de la metodologia de la MA en el projecte d’acció i la seva 

idoneïtat com a complement a l’Aula d’acollida en l’acompanyament dels infants 

nouvinguts. 

 

4.3 .Hipòtesi 

La millora de les intel·ligències intrapersonal, interpersonal i corporal-cinestèsica  dels 

infants nouvinguts a través d’un procés de MA utilitzant l’eina de l’EC, ajuda a portar a 

terme una construcció identitària i un procés d’aculturació més adequats. 

 

5. MARC METODOLÒGIC 

En aquest apartat exposarem els principis teòrics de la metodologia de la nostra 

recerca. Presentarem les característiques principals de la Investigació-acció i de la 

Investigació Basada en les Arts i descriurem les tècniques de recollida de dades que hem 

utilitzat.  
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5.1- Tipus d’investigació 

La metodologia utilitzada pertany al paradigma de la investigació qualitativa. Aquest 

paradigma estableix un procés actiu, sistemàtic i rigorós d’indagació en els significats de 

les accions humanes i de la vida social. (Morón, 2011) 

L’estudi que presentem és una Investigació-acció que es complementa amb estratègies 

metodològiques de la Investigació Basada en les Arts. A continuació presentem les 

referències teòriques que defineixen aquests tipus d’investigació: 

 

 La Investigació-acció: 

La expresión investigación-acción educativa se utiliza para describir una 

familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines 

tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los 

programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. 

Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que 

son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se 

considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento 

educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan.  

                                                                                              Latorre, 2005, p.23 

 

Per al nostre projecte de recerca, la Investigació-acció és la que més s’adequa als 

nostres objectiu principals de conèixer els efectes de l’acompanyament dels infants 

nouvinguts mitjançant la MA amb EC juntament amb l’avaluació de la pròpia 

metodologia en aquest context. En aquesta recerca la investigadora ha dissenyat i executat 

una nova  proposta educativa a l’escola amb l’objectiu d’observar uns canvis en els 

participants i al mateix temps millorar la pròpia acció educativa. 

El procés d’investigació-acció es construeix al voltant de quatre fases: planificació o 

pla d’acció, acció, observació i reflexió (fig.3). L’observació, la recollida i anàlisi de les 

dades d’una forma sistemàtica i rigorosa atorga al procés la categoria d’investigació. 

                                

                      Figura  3: Cicle de la investigació acció. Latorre, 2005, p. 21. 
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Segons Kemis i Mc Taggart (1998) els objectius d’una investigació-acció es basen en: 

(Morón, 2011). 

o Augmentar el coneixement: La investigació-acció permet reformular o generar 

noves teories. 

o Millorar la activitat a partir de la pràctica reflexiva. 

o Interpretar el que està passant: la investigació-acció permet als seus 

protagonistes participar de la comprensió dinàmica de les situacions per poder 

transformar-les.  

L’investigador és l’instrument essencial de la recerca, recull la informació principal 

del que veu i sent complementada amb les dades recollides dels informants clau (Latorre, 

Rincón i Arnal, 1997). 

Els informants clau ens serveixen per orientar les primeres etapes de la investigació i 

el seu  desenvolupament posterior. Aquest informants són els que apadrinen a 

l’investigador a l’escenari i són les fonts primàries d’informació. Són també un element 

molt valuós en les etapes més avançades ja que fan possible complementar faltes 

d’informació i permeten l’emergència d’aspectes no considerats per l’investigador. Els 

nostres informants clau són els propis participants i el tutor de l’Aula d’acollida, tot i que 

abans d’iniciar la investigació les tutores de 5è i 6è de primària ens han proporcionat 

informació molt valuosa sobre els infants. 

 

La investigació Basada en les arts: 

Es un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza 

procedimientos artísticos (literarios, visuales y performativos) para dar cuenta de 

prácticas de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos (investigador, 

lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias desvelan 

aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación.  

                                           Barone i Einsner, citats per Hernández, 2008, p. 92. 

 

A la nostra recerca analitzarem els resultats tenint en compte les diferents 

representacions artístiques dels participants. Aquestes produccions inclouen 

procediments com les arts plàstiques, l’escriptura creativa i les arts performatives. 

Obtindrem informació de les representacions corporals dels propis infants a les sessions, 

de les seves representacions gràfiques i de l’enregistrament gràfic (vídeo i fotografia) que 

la pròpia investigadora farà de les sessions. 



30 

 

 

5.2. Tècniques de recollida de dades 

A continuació presentem una aproximació teòrica a les tècniques de recollida de dades 

que utilitzarem per a la nostra investigació. Per presentar aquestes tècniques ens hem 

basat en la classificació que fa Latorre (2005): 

“Las técnicas de recogida de datos son los distintos instrumentos, estrategias y medios 

audiovisuales que los investigadores sociales utilizan en la recogida de la información: 

entrevistas, observaciones, diarios, grabaciones en video, análisis de documentos, etc” 

(Latorre, 2005, p. 53) 

5.2.1- Tècniques basades en l’observació 

Entenem per tècniques d’observació els procediments en que l’investigador presencia 

en directe el fenomen d’estudi. L’observació permet a l’investigador explicar la seva 

versió que complementarà amb altres tècniques i visions d’altres persones. L’observació 

no és una activitat específica de la investigació-acció sinó una activitat clau en la 

metodologia qualitativa. (Latorre, 2005) 

Entre els mètodes basats en l’observació trobem l’observació participativa, el diari de 

camp, els informes analítics o les notes de camp entre d’altres.  

Tot i que el paper de la investigadora-mediadora és vivencial i no d’observadora 

aquesta ha enregistrat les seves impressions i reflexions immediatament després de les 

sessions en notes de camp. 

Les notes de camp 

Dins de les tècniques d’observació hem escollit les notes de camps com a registre de 

fets significatius que han esdevingut a les sessions i reflexions de la pròpia investigadora-

mediadora. Com explicarem més endavant la investigadora va veure que durant 

l’excussió de les sessions se li estaven escapant molts detalls i va decidir complementar 

les notes de camp amb la gravació en vídeo des d’una càmera fixa. 

Un punto fuerte del enfoque de las notas de campo es su abertura. Al no estar 

estructuradas, su flexibilidad permite al investigador abrirse a lo imprevisto e 

inesperado; el investigador ve las cosas como aparecen ante sí, sin mediación o 

focalización previa.  

                                                                                            Latorre, 2005, p. 58 

 

Com indiquen els requisits d’unes bones notes de camp, les nostres estan datades i 

contextualitzades, són descriptives i inclouen transcripcions literals de les paraules dels  

propis participants i reflexions de la investigadora. (Latorre, 2005) 
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La investigadora és al mateix temps mediadora del projecte d’acció, per tant té un 

contacte molt directe amb el grup mostra. Les notes de camp poden tenir traces de 

subjectivitat degut al vincle emocional amb els infants, és per això que aquestes notes es 

contrasten amb l’observació dels vídeos enregistrats a les sessions i amb les entrevistes 

als participants i al tutor d’acollida com a observador extern per augmentar la fiabilitat 

dels resultats. 

5.2.2. Tècniques basades en la conversa 

Si les tècniques presentades anteriorment es centraven en el punt de vista de 

l’investigador, les tècniques que presentem a continuació estan més centrades en el punt 

de vista del participant. Dins d’aquestes tècniques trobem el qüestionari, el grup de 

discussió i l’entrevista. Nosaltres hem utilitzat aquesta última: 

L’entrevista 

L’entrevista ens permet descobrir informació que l’investigador no pot obtenir a través 

de l’observació directa. A partir de l’entrevista podem conèixer altres punts de vista 

diferents al de l’investigador que ajuden a enriquir i a conferir fiabilitat a la nostra 

investigació a través de la triangulació 7. 

Existeixen diferents modalitats d’entrevista depenent de la seva naturalesa i el seu 

propòsit. En la nostra recerca hem fet entrevistes més o menys estructurades segons les 

necessitats i la fase de la investigació:  

 

L’entrevista en profunditat 

L’entrevista en profunditat, també coneguda com a entrevista qualitativa, no 

estructurada, oberta o no estandarditzada, és una eina de recollida d’informació basada 

en la interacció entre l’entrevistador i l’entrevistat en situacions específicament 

preparades (Campoy i Gomes, 2015).  

Normalment aquestes entrevistes es preparen sobre un guió per tractar els objectius 

principals de la investigació, però poden anar apareixent noves preguntes per influència 

de les respostes de la persona entrevistada. 

Al principi de la investigació vam fer unes entrevistes informals a les tutores de 5è i 

6è de primaria de l’Escola Miquel Bleach i al tutor de l’Aula d’acollida per tal de recollir 

                                                           
7 Quan parlem de triangulació en investigació qualitativa ens referim a “l’ús de múltiples fonts i 

estratègies en l’estudi d’un mateix fenomen” (Latorre, Rincón, & Arnal, 1997). 
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informació destacable sobre els  participants del procés de MA. Vam enregistrar les dades 

més importants per escrit (annex 6). 

Al final del procés de MA vam fer una entrevista en profunditat al tutor de l’Aula 

d’acollida, un dels nostres informants clau, per recollir resultats i opinions al final del 

procés de MA. Aquesta entrevista es va fer de forma presencial i es va  enregistrat en 

àudio per fer-ne la transcripció i anàlisi (annex 8). 

 

L’ entrevista estructurada 

Tot i que, segons varis autors, el tipus d’entrevista més recomanable per a la 

investigació qualitativa és l’entrevista en profunditat o semi-estructurada, les 

circumstàncies de vegades no permeten portar-la a terme. 

En el nostre cas, després de molts imprevistos que han alterat el calendari inicial i pel 

bon funcionament de l’Aula d’acollida no ens ha estat possible fer una entrevista en 

profunditat a cada participant, és per això que hem optat per l’entrevista estructurada per 

escrit, la qual s’ha pogut fer en una sola sessió (annexes 7 i 11). Cal afegir que la 

investigadora ha estat present mentre els infants han completat l’entrevista i ha pogut 

resoldre els dubtes que anaven sorgint. 

L’ avantatge d’aquest tipus d’entrevista, on les preguntes estan prefixades i no varien, 

és que és més fàcil fer l’anàlisi de la informació ja que les respostes segueixen la mateixa 

estructura per a tots els entrevistats. 

 

5.2.3. Mitjans audiovisuals 

Els Mitjans audiovisuals són una altra tècnica de recollida de dades que poden aportar 

informació complementària a la investigació. 

Fotografia 

La fotografia és una tècnica d’obtenció d’informació cada vegada més utilitzada en 

investigació-acció. Les fotografies es consideren documents o proves de la conducta 

humana. “en el contexto de la educación pueden funcionar como ventanas al mundo de 

la escuela” (Latorre, 2005, p. 80) 

En la nostra investigació hem utilitzat aquest recurs puntualment per obtenir 

informació complementària de moments clau i com a suport visual per les altres tècniques 

utilitzades. 
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Gravació en vídeo 

El vídeo proporciona moltes possibilitats a qualsevol tipus d’investigació en entorns 

naturals. En investigació-acció es poden gravar les sessions completes i fer una posterior 

transcripció o seguint els consells d’ Elliot (citat per Latorre, 2005); revisar primer la 

gravació detenir-se en els esdeveniments més significatius i transcriure els episodis 

pertinents. 

El vídeo ens ofereix molta informació que se’ns pot escapar en el moment que 

vivenciem la sessió i té l’avantatge que l’educador pot analitzar el seu propi 

comportament des de fora. 

Una de les desavantatges del vídeo és que les visualitzacions i les transcripcions 

requereixen molt temps i que és aconsellable contar amb un bon equip i un operador de 

càmera. 

En la nostra investigació hem enregistrat en vídeo les sessions tres, quatre, cinc i sis 

amb una càmera fixa GoPro col·locada a un extrem de l’aula ja que no disposàvem 

d’operador. La visualització d’aquestes gravacions ens ha aportat informació molt 

valuosa tant pel que fa als participants com pel que fa a l’actitud de  investigadora-

mediadora. 

      La presència de la càmera pot intervenir tan de forma positiva com negativa en el 

comportament dels participants. En el cas del grup de l’Aula d’acollida aquest fet ha estat  

positiu ja que la càmera ha despertat tant interès que els participants van han decidit 

gravar el seu propi vídeo al final del procés de MA. Aquest es va enregistrar amb una 

càmera Panasònic Lumix sobre trípode i conduïda per un operador i posteriorment va ser 

editat per la investigadora-mediadora (annex 9 ). 

Gravació d’ àudio 

La gravació d’àudio és una forma idònia d’enregistrar aspectes narratius. Tot i que les 

transcripcions literals són feixugues en podem obtenir informació molt valuosa. 

Nosaltres vam gravat en àudio l’entrevista en profunditat realitzada al tutor d’acollida 

amb la funció de gravadora d un mòbil Samsung J5 i en vam fer la posterior transcripció 

(annex 9). 

 

5.3. Fases de la Investigació-acció: 

A continuació exposarem les etapes del nostre procés d’investigació-acció en compte 

el model de Whitehead (fig.4) i les etapes proposades per Cohen i Manion (citats per 

Latorre, Rincón i Arnal, 1997, p. 279) 
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 Figura 4: Fases específiques de la investigació-acció segons Whitehead (citat per Latorre, 2005, p. 38)   

 

Fase preparatòria: 

 

 Sentir o experimentar un problema8  

 

El problema que s’ha detectat arrel del contacte directe de la investigadora amb 

l’escola Miquel Bleach és la falta d’espais de seguretat i de llibertat creativa per a 

acompanyar els infants nouvinguts en la seva construcció identitària. 

o Plantejament del objectius de recerca i de les preguntes d’investigació. 

o Revisió de la literatura disponible referent al nostre tema d’estudi 

Imaginar la solució del problema 

 

La investigadora creu que és necessària la creació d’un espai de MA a l’escola per 

acompanyar la construcció identitària dels infants nouvinguts i pensa que l’EC pot ser 

una bona eina per desenvolupar a les sessions. 

o Creació d’una hipòtesi després de la revisió bibliogràfica: 

   Després de revisar la literatura relacionada amb el nostre tema d’investigació creiem 

que mitjançant la millora de la intel·ligència intrapersonal, interpersonal i corporal-

cinestèsica els infants poden tenir prou recursos per una adequada aculturació i creació 

identitària, i la MA a través de l’EC ens pot ajudar a complir aquest objectiu. 

                                                           
8 Presentem dins un quadre de text les fases específiques de la investigació-acció proposades per 

Whitehead. 
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o Gestionar l’entrada al camp:  

El primer contacte de la investigadora amb l’ escola Miquel Bleach es du a terme a 

través de les pràctiques curriculars del Màster de MA de la Universitat de Barcelona. A 

partir d’aquest contacte diari i proper amb el centre ens és possible presentar la proposta 

d’un projecte d’acció a l’equip directiu: Un procés de MA mitjançant l’ EC de 12 sessions 

de dues hores amb el grup de l’Aula d’acollida de cicle superior. Es fa partícip a la 

direcció dels objectius de la investigació i del projecte d’acció per tal de mostrar 

transparència. 

El següent contacte es fa amb el tutor de l’Aula d’acollida per fixar el calendari de les 

sessions . Fruit d’aquest contacte i degut a aspectes organitzatius de l’escola finalment es 

pacta que les sessions es reduiran a una hora en lloc de dues hores. 

Es demanarà l’autorització escrita dels pares dels infants per fer un registre audiovisual 

de les sessions i la seva utilització per fins acadèmics (annex 5) i s’informarà als 

participants de que seran objecte d’una investigació. 

o Escollir els informants clau:  

Els nostres informants clau són el tutor de l’Aula d’acollida i els propis participants 

però abans de l’inici del projecte d’acció es fa una entrevista informal a les tutores de 5è 

i de 6è per recollir informació sobre els infants. 

o Decidir les tècniques de recollida de dades: 

    Les instruments que utilitzarem són els descrits anteriorment a l’apartat 5.2. 

o Elaborar el projecte d’acció  

 

Fase de realització de la  investigació-acció i recollida i anàlisi de les dades: 

 

Posar en pràctica la solució imaginada. El projecte d’acció 

     

Degut a varis imprevistos en l’organització de l’escola les sessions no s’han pogut 

desenvolupar dins del calendari pactat a l’inici. Aquestes s’han reduït a 10 sessions d’una 

hora i la regularitat no sempre ha estat setmanal fet que ha tingut influència en el procés 

i en l’estructura de les sessions (annex 1).  

o Enregistrament de les dades 

o Anàlisi de les dades: 
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Es divideixen les dades obtingudes per categories relacionades amb els nostres 

objectius d’investigació. 

o Fase d’interpretació i discussió de resultats 

Avaluar els resultats de les accions empreses  

 

Avaluació dels resultats del nostre projecte d’acció. 

 Modificar la pràctica a la llum dels resultats 

  

Aquesta és una fase de reflexió sobre els efectes de les accions i és un espai per formular 

plantejaments i noves propostes d’acció. 

                  

6. EL PROJECTE D’ACCIÓ: UN TALLER DE MEDIACIÓ ARTÍSTICA A 

L’AULA D’ACOLLIDA  

El projecte de MA amb els infants de l’Aula d’acollida de cicle superior de l’escola 

Miquel Bleach ha estat dinamitzat i dissenyat per la pròpia investigadora en base als 

objectius de la investigació.El contacte amb el centre per part de la investigadora l’ha 

ajudat a detectar  que tot i que l’escola compta amb espais on l’art n’és protagonista, 

creiem que hi manquen espais més personalitats i menys directius de llibertat i creació on 

la MA hi pot tenir cabuda. És per això que es proposa a la direcció de l’escola la creació 

d’un espai de MA mitjançant l’EC per acompanyar els infants nouvinguts de l’Aula 

d’acollida. 

 

6.1.Objectius del projecte d’acció 

6.1.1. Objectius generals 

o Crear un espai idoni de llibertat i seguretat per a desenvolupar unes sessions de     

MA a través de l’EC per acompanyar la construcció identitària dels infants 

nouvinguts. 

o Convertir un projecte de MA en un reforç per l’Aula d’acollida. 

6.1.2. Objectius específics 

1. Crear un vincle entre la mediadora i el grup i estimular la cohesió grupal. 

2. Ajudar a augmentar l’autoestima dels participants. 

3. Fomentar la creativitat a través de la pràctica improvisativa. 

4. Estimular la intel·ligència interpersonal, intrapersonal i corporal-cinestèsica. 
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5. Desenvolupar l’expressió a través del cos i del llenguatge oral. 

6.2. Metodologia i eines d’intervenció 

Totes les sessions segueixen la metodologia i l’estructura d’una sessió de  MA (annex 

3): 

               

              Figura 5: Estructura d’una sessió de MA. Elaboració pròpia 

                    

Utilitzant l’eina de l’EC, la mediadora dicta unes consignes a partir de les quals els 

participants fan una creació lliure, en aquest cas corporal, a través de la improvisació. 

Utilitzem eines complementàries a la EC com la improvisació vocal i musical amb 

objectes, l’escriptura creativa, l’expressió plàstica o el vídeo. La descripció de les sessions 

estan recollides a l’annex 4.  

 

7. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE D’ESTUDI 

7.1. El centre educatiu 

L’escola Miquel Bleach és un centre situat al barri d’ Hostafrancs considerat d’alta 

complexitat degut a que el 95% de l’alumnat és d’origen estranger, ja siguin infants 

nouvinguts com fills i filles de persones migrades. Més d’un 50% de l’alumnat prové de 

països llatinoamericans seguits de països asiàtics i en menor nombre d’altres països 

europeus.  Per tant ens trobem en un context intercultural on la minoria de l’alumnat és 

autòcton. Els valors de l’escola es basen en una Educació intercultural i inclusiva i el 

Projecte Tàndem ajuda força a aquesta funció: Aquest curs 2017-2018 les recerques de 

cada aula giren en torn de la música i la dansa. Tot i que la música i la dansa està present 

a l’escola, les activitats existents són força directives i manquen espais de llibertat i 

creativitat.  

 

7.2. L’Aula d’acollida de l’ Escola Miquel Bleach 

L’Escola Miquel Bleach compta amb dues aules d’acollida, una formada per alumnat 

de cicle mitjà (3r i 4t)  i l’altra formada per alumnat de cicle superior de primària(5è i 6è). 

Aquests infants passen el 50% de l’horari lectiu amb el tutor d’acollida i la resta a l’aula 

ordinària per tal d’ incentivar la inclusió a l’escola i que des de la seva arribada puguin 

Acollida
Espai de 
creació

Espai de 
reflexió
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anar establint llaços amb el professorat i els altres infants. El nostre projecte 

d’investigació-acció es centra en l’Aula d’acollida de Cicle superior. 

  

7.3. L’aula-espai 

En un principi l’espai on s’havien de desenvolupar les sessions era l’aula on es feien 

les classes habituals d’acollida però degut a les limitacions de l’aula per moure’ns amb 

comoditat ens van oferir la possibilitat de realitzar les sessions a la sala polivalent, molt 

més adequada a l’activitat. Tant l’Aula d’acollida com l’aula polivalent es troben en un 

edifici annex a l’edifici principal de l’escola, a l’altra banda del pati i on també hi podem 

trobar la cuina i dues aules més destinades a l’acollida i a l’Educació especial. L’Aula 

d’acollida de cicle superior és més petita que les aules ordinàries i es troba al primer pis 

de l’edifici annex, sobre la cuina i l’aula polivalent. L’aula té totes les taules juntes per a 

que els infants seguin en semicercle i al davant hi ha una pissarra. Tot i apartar taules i 

cadires queda poc espai per ballar. La sala polivalent de l’escola té la funció principal de 

gimnàs i menjador però se’n fa ús quan s’han de realitzar activitats que requereixen més 

espai que el de l’aula ordinària. És un espai diàfan amb dos pilars al mig protegits per a 

que ningú prengui mal. 

 

7.4. El grup-mostra 

7.4.1. Característiques generals del grup 

Com hem dit abans els participants de la nostra investigació-acció són el grup de 

l’Aula d’acollida de Cicle Superior (5è i 6è). Infants entre 10 i 11 anys que han arribat a 

Catalunya fa menys de dos anys i entenen i parlen poc o gairebé gens el català, cap d’ells 

ha assolit el nivell A1. El grup està composat per infants de diferents orígens: Àsia, 

Llatinoamèrica i Europa.Els participants no han estat els mateixos durant tot el procés ja 

que alguns infants han arribat més tard o han marxat abans (annex 2). En total han passat 

nou infants per les sessions. 

Degut a que ens trobem en una escola intercultural on la gran majoria és alumnat 

nouvingut o fills i filles de persones migrades, la inclusió social d’aquests infants en 

l’àmbit escolar és molt més ràpida que en una escola on la majoria de l’alumnat és 

autòcton. Els infants sempre troben companys amb els que poden compartir la seva 

identitat cultural i l’escola té molt en compte i promociona les llengües maternes dels 

nens i les nenes. 
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Les dificultats principals que tenen aquest infants és el dol per la pèrdua del context 

conegut i familiar i el fet que alguns d’ells no tenen les necessitats bàsiques cobertes, ni 

a nivell material ni emocional. 

 

7.4.2. Els participants 

La informació que presento a continuació ha estat extreta de les entrevistes prèvies al 

tutor de l’Aula d’acollida i a les  tutores de 5è i 6è. Els noms dels participants són ficticis 

per tal de preservar el seu anonimat. 

                              L’ARUNA9 

 

 

 

 

té 11 anys i  en el moment de l’inici de les 

sessions fa només quatre mesos que ha arribat. 

Prové de l’Índia i el seu idioma matern és el 

panjabi però també parla l’anglès. Es va 

desplaçar a Catalunya amb el seu nucli familiar 

primari complet; viu amb els pares i la seva 

germana gran, aquesta va a l’institut i ja parla i 

entén el català. Els motius de la migració van ser 

per qüestions econòmiques.  

A l’inici de les sessions l’Aruna no entén ni 

parla el català, ens dirigim a ella en català i li 

traduïm a l’anglès. L’Aruna té una conducta 

exemplar tant a l’aula ordinària com a l’Aula 

d’acollida, és molt treballadora, observadora i té 

molta escolta. Es mostra alegre i no té dificultats 

en les relacions socials tot i que degut a l’idioma 

li costa participar. Tant la tutora de 5è com el 

tutor de l’Aula d’acollida pensen que el seu 

nivell de dol migratori (incloent tots els aspectes 

del dol) és baix i que se sent còmoda en el nou 

territori. 

                                                           
9 Els dibuixos que acompanyen la descripció de cada infant són dibuixos que han fet ells mateixos sota 

la consigna “Fer un dibuix de la figura humana”. Es va fer un dibuix abans i després del procés de Mediació 

artística per analitzar possibles canvis en els infants a partir del mètode Koppitz d’interpretació del dibuix 

infantil, però finalment es va descartar perquè teníem un excés d’informació que per falta de temps no 

podíem gestionar. 
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                               EL  BORIS 

 

 

 

té 11 anys i arriba a l’escola a l’abril del 2018, 

dos mesos després d’haver iniciat les sessions. 

El seu país d’origen és Georgia i el seu idioma 

matern és el georgià però també parla l’anglès. 

Ens comuniquem amb ell en català tot i que no 

l’entén ni el parla però és molt observador i 

sovint entén el sentit general amb el llenguatge 

corporal. Es va desplaçar a Barcelona amb els 

seus pares per a que en Boris pogués tenir més 

oportunitats en l’esport (karate) i per necessitats 

mèdiques del nen Els pares encara no han trobat 

feina i viuen a casa d’uns amics. Segons els 

tutors en Boris és molt treballador i es mostra 

molt content de viure a Catalunya. Creuen que 

el seu nivell de dol és baix. 

 

                                     L’EMILY 

 

 

 

té 10 anys i fa un any que va arribar a Barcelona. 

El seu país d’origen és Equador i el seu idioma 

matern és el castellà. Entén el català però el parla 

amb molta dificultat. Va arribar a Barcelona 

amb la seva mare i dues germanes per qüestions 

econòmiques. Només ha vist el seu pare un cop 

a la seva vida. Ara viu amb la mare, la germanes 

i el seu padrastre. L’Emily té molts problemes 

de socialització; quan vivia a l’Equador es 

passava l’hora del pati en un racó i no es 

relacionava. Un cop ha arribat a Catalunya la 

situació ha millorat, ara té alguns amics però 

sovint hi té conflictes. Amb l’ajuda de la tutora 

de 5è i el tutor d’acollida intenta controlant 
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aspectes de la seva personalitat que no l’ajuden 

a tenir relacions equitatives. La seva participació 

a les activitats tant de l’aula ordinària com de 

l’Aula d’acollida  

és mínima i sovint es posa a plorar quan li fan 

una pregunta o una demanda directament. Els 

tutors coincideixen en que li costa molt 

expressar les seves emocions i en que té una 

autoestima baixa. Parla molt poc del seu país 

d’origen. Els tutors creuen que el seu nivell de 

dol migratori és baix. 

  

 

 

                

                          EL FAHIM 

 

 

 

té 10 anys i va arribar a Barcelona fa dos anys. 

El seu país d’origen és  Pakistan i el seu idioma 

matern és l’urdú tot i que degut a que ja porta 

temps a l’escola parla i entén el català 

perfectament. Al moment de l’inici de les 

sessions vivia amb la seva mare i el seu germà 

en una pensió. Desconeixem els orígens de la 

migració. El Fahim és molt sociable, 

participatiu, li agrada fer les coses bé i es mostra 

alegre i afectuós. Els tutors coincideixen en que 

té una bona autoestima.De vegades parla del seu 

país d’origen però els tutors creuen que se sent 

còmode a Catalunya. El seu nivell de dol 

migratori és baix. 
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                EL MATÍAS     

 

té 11 anys i arriba a l’escola en el moment en que 

comencem les sessions de MA però només s’hi 

està dos mesos, ja que es trasllada amb els seus 

pares a una altra ciutat per motius de feina. El seu 

país d’origen és Colòmbia i només parla castellà, 

no entén el català. Els motius de la migració van 

ser econòmics. No disposem de més informació 

perquè els tutors han tingut poc temps per 

conèixer-lo. 

 

         

                               EL KIM 

 

 

 

té 11 anys i arriba a l’escola al mateix temps que 

el Matías. Prové de l’Argentina tot i que té arrels 

coreanes. El seu idioma matern és el castellà. 

Entén una mica el català perquè quan va saber 

que venia a Catalunya es va descarregar una 

aplicació per aprendre l’idioma. La família va 

migrar per qüestions econòmiques tot i que van 

ser víctimes d’una estafa i els pares estan 

pendents de judici i sense feina. El Kim es 

mostra responsable, respectuós, participatiu i 

amb bones relacions socials. Els tutors creuen 

que té una bona autoestima. Parla molt de 

l’Argentina i els mestres creuen que té un nivell 

de dol migratori mitjà. 
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                                EL RUI 

 

té 11 anys i fa 5 mesos que va arribar a Barcelona 

des de Brasil. El seu idioma matern és el 

portuguès però també parla castellà. Entén molt 

bé el català i el parla amb poques dificultats. Viu 

amb la mare i el seu padrastre però el seu pare 

també viu a Barcelona i hi té bona relació. Els 

motius de la migració van ser econòmics. És 

molt sociable i participatiu tot i que sovint es 

mostra mandrós perquè es queda fins tard jugant 

amb els videojocs i dorm poc. Parla molt del seu 

país d’origen, els tutors no es posen d’acord 

sobre el nivell de dol migratori però sí en que té 

una bona autoestima. 

 

 

                                      L’ OTO 

 

 

 

 

 

té 11 anys i fa un any que va arribar a Barcelona 

des de Aruba. El seu idioma matern és el castellà 

però també parla l’anglès. Entén i parla el català. 

Viu amb la germana i la mare a casa dels avis 

materns. El pare treballa a Canàries pendent 

d’unir-se a la família. L’ Oto es mostra alegre 

però neguitós, li agrada ser el centre d’atenció, 

té problemes de concentració i d’aprenentatge, 

hi ha hagut una pèrdua de coses ja apreses 

anteriorment. Els tutors creuen que no té una 

autoestima gaire reforçada. 

El motiu de la migració van ser per raons 

familiars; la mare ,catalana, va voler tornar. La 

migració ha suposat un descens en l’estatus 

social i en la qualitat de vida respecte a quan 

vivien a Aruba. L’ Oto parla contínuament del 

seu país d’origen i els tutors coincideixen que el 

seu nivell de dol migratori és molt alt. 
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                                    L’ UNAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

té 11 anys tot i que està cursant 5è perquè va 

repetir curs. Fa dos anys que va arribar a 

Catalunya des del País Basc. El seu idioma 

matern és el castellà però va aprendre euskera 

a l’escola. La seva expressió oral en català és 

bona. Viu a Barcelona amb la seva mare i un 

dels seus germans, el germà gran es va quedar 

al País Basc i l’Unai l’enyora molt. El pare 

també és al País basc. L’Unai ha viscut varies 

situacions de violència en el seu entorn 

familiar proper. Aquest és un dels motius de 

la migració. L’Unai es comporta d’una 

manera molt diferent en l’Aula d’acollida i en 

l’aula ordinària. En l’aula ordinària no 

participa mai, es mostra introvertit i en l’Aula 

d’acollida es mostra més còmode i té un bon 

vincle amb el tutor. En general té dificultats 

d’aprenentatge, es mostra molt insegur i 

pessimista i té una autoestima molt baixa. 

Sovint juga a lluites i parla en tó agressiu. Els 

tutors creuen que té un nivell de dol migratori 

molt alt, sobretot per la distància amb el 

germà gran. 

 

 

7.5. La investigadora-mediadora 

En aquesta investigació acció, la investigadora fa al mateix temps de mediadora 

artística en les sessions d’ EC, forma part de l’equip de l’escola Miquel Bleach i per tant 

forma part de l’objecte d’estudi. Com a estudiant del segon any de màster de MA té una 

experiència ben curta com a mediadora, la poca que ha adquirit ha estat a través de les 

pràctiques curriculars a l’escola Miquel Bleach i per haver pogut dirigir algunes sessions 
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de dansa-improvisació a la companyia inclusiva de dansa-teatre Paseando Luciérnagas de 

la que fa tres anys que en forma part. 

Pel que fa al món de la dansa, l’EC i la música té un llarg recorregut des de ben petita 

havent participat en cursos de dansa clàssica, dansa contemporània, dansa “contact-

improvisation”, dansa-teatre sensorial, teatre físic i de text, dansa inclusiva, improvisació 

vocal i corporal amb el mètode “El cuerpo de la voz”, experiència en grups vocals (cors 

de música clàssica i moderna i quintet a capella). 

Pel que fa al col·lectiu al que es dirigeix, la Infància,  tan sols ha tingut experiència 

com a cangur, col·laboracions a la llar d’infants on treballa la seva mare i un voluntariat 

fent reforç escolar a infants migrats quan era adolescent. Però ha estat recentment, durant 

la realització de les pràctiques, quan s’ha adonat del seu espacial interès per aquest 

col·lectiu. 

 

7.6. El tutor de l’Aula d’acollida 

El tutor de l’Aula d’acollida de cicle superior fa un curs que treballa a l’escola com a 

mestre interí. Aquest tutor és un dels informants claus de la nostra investigació i qui ens 

ha facilitat l’entrada al camp (enllaç amb el grup). 

Hem pactat amb ell el dia de les sessions, cedint-nos part del seu temps de la classe 

d’acollida i estarà present com a observador en algunes de les sessions. Queda oberta la 

possibilitat de col·laborar conjuntament en el disseny de les sessions segons les 

necessitats de l’Aula d’acollida. 

 

8. ANÀLISI DE LES DADES 

8.1. Recorregut transversal per les sessions de Mediació artística. Presentació de 

categories d’anàlisi 

Per a l’anàlisi de les dades obtingudes a través dels instruments de recerca abans citats, 

hem creat unes categories d’anàlisi directament relacionades amb els objectius de la 

investigació. En les taules que presentem a continuació exposem exemples d’aspectes que 

han anat aflorant tant a les sessions com a les entrevistes al tutor i als participants. (Per 

ampliar la informació consultar els annexes 4, 8, 9 i 10) 

  Les categories que es presenten a continuació estan relacionades amb els objectius 1 i 2 

de la nostra investigació: 

INTEL.LIGÈNCIA INTRAPERSONAL 
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AUTOESTIMA 

 

o Facilitat per dir coses positives d’un mateix: (Sessió 4) 

Oto: “M’agrada que tinc molta facilitat per fer amics” 

Aruna: “M’agraden els meus ulls” 

Fahim: ”M’agrada com ballo” 

Rui: “M’agraden les meves cames” 

Kim: “M’agrada com corro” 

                Unai  (després d’escoltar els altres): “M’agrada el meu puny!”  

o Pregunta 5 de l’entrevista (annex 9  ) 

Aruna: He descobert que ballo bé. 

Fahim: he descobert que sé actuar molt bé. 

Kim: He descobert que puc parlar bé el català. 

Unai: He descobert que m’atreveixo a ballar davant dels altres. 

Baixa autoestima:  

Incapacitat per dir coses positives d’un mateix: 

L’Emily no contesta a la pregunta de què li agrada d’ella mateixa i es mostra 

incòmoda (Sessió 4). 

 

AUTOREGULACIÓ 

 

En general els participants tenen força autoregulació. 

Falta d’Autoregulació: 

o L’Unai expressa la ràbia que havien d’expressar amb moviment fent cops de 

puny a la paret (Sessió 4). 

o L’Unai vol parlar tota l’estona i s’enfada quan es demana espai per als 

altres.(Sessió 7) 

o L’Oto representa una escena on ha d’interpretar que és Hulk donant cops forts 

a les taules de veritat. Quan li diem que ha d’interpretar-ho però no fer-ho de 

veritat es mostra decebut. (Sessió 10) 
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AUTOREFLEXIÓ 

 

o L’Unai després de dir “M’agrada el meu puny!” Es queda pensatiu...”No! 

m’agraden els meus dits!” (Sessió 4). 

o Parlant de l’emoció de la ràbia: Kim: “Jo en sóc conscient i intento controlar-

la”  

 

AUTOCONFIANÇA 

 

o Pregunta 10 (annex 9): La majoria dels infants han contestat afirmativament al 

preguntar-los si se sentien més segurs d’ells mateixos després del taller. 

o Entrevista al tutor (annex 8 ):“Aquestes sessions han ajudat a que perdessin la 

vergonya els que eren més vergonyosos” 

 

Inseguretat:  

o La major part del grup busca referències constantment en el moviment dels 

altres. Imitació. (Sessió 1) 

o En una dinàmica de grup l’Emily es queda immòbil i no parla. (Sessió 3)  

o Unai: “No ho entenc, no ho sabré fer!”(Sessió 4) 

o Unai preocupat: “I què faràs amb aquests dibuixos? Els ensenyaràs al director? 

Però què diran?” (Sessió 4) 

o L’Unai, l’Emily i l’Aruna de tant en tant surten del grup i observen els 

companys des de fora per veure com ho fan.(Sessió 4) 

o L’Emily no expressa les seves idees, no participa en la creació grupal del conte 

tot i intentar motivar la seva participació. (Sessions 6 i 7) 

o Li proposo a l’Unai fer un paper i de seguida diu “És que no sabré com fer-

ho...” però al posar la música surt sense pensar s’ho.(Sessió 10) 
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EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS: 

 

Expressió d’emocions positives i negatives: 

o Expressió de dol per la terra:  

Unai: ¡Aquí en Barcelona es una mierda, no nieva ni nada! (Sessió 2) 

o Expressen sorpresa del que van descobrint amb les llums i les ombres amb les 

llanternes.(Sessió 3) 

o Fahim: “Aquesta música fa por”(Sessió 3). 

o Expressió del dol pels éssers estimats: 

Unai “M’ha agradat molt que vingués el meu germà del País Basc” El germà 

de l’Unai és molt important per a ell i el troba molt a faltar.(Sessió 4) 

o Pregunta 6 (annex 9  ): 

Aruna: “Quan tanco els ulls i ballo em sento molt bé”. 

Emily: “Quan he ballat amb els ulls tancats he tingut vergonya”. 

Oto: “Ballant amb els ulls tancats m’he sentit molt estrany”. 

Rui: “ Amb els ulls tancats m’he sentit incòmode, amb por de caure” 

o Pregunta 7 (annex 9 ): 

Boris: “Quan els altres cantaven el meu nom em vaig sentir molt bé. 

Va ser guai” 

Unai: “Quan els altres cantaven el meu nom em vaig sentir content”. 

o Pregunta 9 (annex 9  ) 

Emily: “Al ballar en parella m’he sentit incòmode”. 

 

Incapacitat per expressar les emocions: 

o Emily: En la dinàmica de grup no ha aconseguit expressar el que li ha agradat 

de les vacances. S’ha quedat callada, amb les mans amagades, amb ganyotes 

d’incomoditat (Sessió 4). 

o Pregunta 11 (annex 9 ):Aruna: “M’ha costat parlar de les meves emocions 

perquè si dic que no  em trobo bé els companys es riuen de mi”. 
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INICIATIVA/PRESA DE DECISIONS: 

 

o L’Aruna demana suport per a poder participar, ho diu en anglès i entre tots 

l’ajudem en la traducció (sessions 7 i 8). 

o El Boris llegeix molt bé el llenguatge del cos i s’atreveix a moure’s tot i no 

entendre del tot la consigna (sessió 8) 

o L’Unai ha recordat varies vegades que ell no va tenir temps de fer l’exercici de 

les llanternes i que el vol fer. (sessió 8) 

o L’Unai i el Fahim diuen que volen fer de narradors del vídeo que gravarem 

(sessió 8) 

o El Fahim agafa una tela per representar el foc de l’última escena del vídeo, l’Oto 

hi afegeix el cabdell de drapet vermell i unes llanternes (sessió 8). 

o Pregunta 12 (annex 9) La majoria dels participants afirmen que sovint els ha 

costat prendre decisions durant les sessions. 

o El Rui proposa una cançó per l’inici del vídeo i el Kim i el Fahim en proposen 

una altra mentre la canten i la ballen. (sessió 8) 

o El Kim, tot i que no domina el català, s’ofereix per fer de narrador del vídeo 

(sessió 8) 

o L’Aruna, que normalment no s’ofereix com a voluntària, demana si pot fer dues 

escenes (sessió 10) 

o Quan poso la música l’Unai s’anima a fer el paper que prèviament havia rebutjat 

per por a fer-ho malament (sessióc10) 

o Li proposo un personatge a l’Aruna i se m’acosta i em diu que no el vol fer 

(sessió 8) 

Falta d’ iniciativa: 

o L’Aruna quan no entén una cosa no demana ajuda, es queda callada i es posa 

en un racó. (Sessió 2). 

o L’Unai, l’Oto i el Matías no saben com resoldre la consigna, es queden 

bloquejats. Necessiten consignes més tancades (sessió 2). 

- L’Emily no participa activament a la sessió i l’Aruna al principi només observa 

(sessió 8). 
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OPTIMISME/ENTUSIASME: 

 

      Entusiasme: 

o Mediadora:“ La setmana que vé continuarem!” 

Rui: “Ohhh, jo vull aquesta!”(sessió 1) 

o Matías: “Mira que sombras más chulas!” (sessió 3)  

o Amb la representació corporal de l’Alegria tots estan eufòrics, notem el canvi 

especialment en l’Aruna que es desinhibeix completament i l’Emily que somriu 

i balla discretament seguint els altres amb la mirada.(Sessió 4) 

o Hi ha un interès general envers la càmera que grava les sessions. Unai: “Podrem 

veure el que estàs gravant?”(sessió 5) 

o Al finalitzar l’exercici: Unai “Nooo, jo en vull més!” (sessió 5) 

o El grup es mostra entusiasmat i amb ganes de fer el projecte: Escriure un conte 

per després representar-lo amb moviment i fer un vídeo. (sessions 6 i 7) 

o Tot i que arriba a la sessió molt negatiu l’Unai canvia l’actitud quan li donem 

la responsabilitat de preparar la càmera per la gravació i dirigir l’escalfament 

per als demés (sessió 9) 

o Entrevista al tutor (annex 8 ):“Estaven molt engrescats, sí que volien fer-ho” 

 

Entusiasme per la identitat cultural d’origen: 

o Rui (referint-se a la música que sona):“És portuguès! Jo parlo portuguès”(sessió 

2) 

o Mediadora (referint-se a la música que sona): “Oto coneixes aquest 

idioma?”(sessió 5) 

Oto: És Papiamento! (emocionat) 

o L’Aruna ens diu que li agrada molt la música del seu país i que vol proposar 

una cançó per al vídeo (sessió 8) 

 

Optimisme: 

o Unai: “El proper dia ho faré!” (sessió 3) 

o Pregunta 5 (annex 9)  : Emily: “He descobert que he d’intentar-ho” 
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Pessimisme:  

o Unai al principi de la sessió “Quin rotllo! Jo no vull fer això” (creuant els 

braços) (sessió1) 

o L’Unai comença la sessió dient que no vol fer res però finalment es motiva a 

fer-ho (sessió 9) 

 

RESISTÈNCIA A LA FRUSTRACIÓ 

 

Poca resistència a la frustració.  

o En general quan no surt una cosa es cansen ràpid i volen canviar d’exercici 

(sessió 1) 

o Oto “ Es que no me concentro! Es que solo hago que pensar en videojuegos, no 

puedo pensar en nada más!”(sessió 2) 

o L’Unai quan no sap com executar la consigna fa cops forts a la taula, al terra i 

cops de puny a l’aire (sessió 3) 

o L’Unai i el Matías quan es bloquegen i no saben que fer demanar canviar 

d’exercici (sessió 4) 

o L’Unai es bloqueja i diu: “Podem fer una altra cosa?” “No lo he entendido para 

nada!”(sessió 5) 
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INTEL.LIGÈNCIA INTERPERSONAL 

EMPATIA 

 

o El Fahim, dirigint-se a la mediadora: “I el teu paisatge quin és?” (sessió 3) 

o L’Unai el primer dia de classe del Boris dirigint-se a la mediadora: “Per què no 

et presentes?” “Ell no entén el català, eh?”(sessió 5) 

o El Fahim s’ofereix per acompanyar a l’Emily en la seva escena perquè li costa 

sortir sola.(sessió 9) 

o El Fahim, tot i que s’ofereix voluntari per fer els personatges també anima als 

altres a que surtin a escena (sessió 10) 

 

Falta d’empatia:  

o Quan l’Emily triga molt a respondre una pregunta o a actuar els altres 

s’impacienten i la pressionen: (sessions 8 i 9) 

Fahim “Però per què plora?” 

Unai: “Sempre fa igual, no l’entec” ”No fa res”  

Kim: “Però per què li costa tant?” 

 

  COHESIÓ GRUPAL 

 

o El grup està molt concentrat i hi ha molta escolta mentre treballen amb les 

llanternes en la foscor (sessió 3) 

o S’animen els uns als altres quan fan el solo amb les llanternes. (sessió 3) 

o Quan a l’Emily li costa participar els companys l’animen. (sessió 4) 

o El grup anima al Boris per a que faci el paper del noi que fa Karate i recorden 

orgullosos que ha quedat campió de Catalunya en aquest esport.(sessió 8) 

o Pregunta 14 (annex 9 ): Fahim: “He descobert que sabem treballar en grup” 

 

 

Falta de cohesió grupal: 

o El Matías i l’ Oto parlen constantment durant les sessions, no respecten la 

concentració i l’escolta del grup.(sessió 1 i 2) 
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o Unai: “Y si no confio en nadie?” (sessió 5) 

o L’Oto no deixa espai per els altres durant la improvisació vocal.(sessió 5) 

 

 

    LIDERATGE  

 

o El Fahim aixeca el braç, vol ser el primer a explicar el seu paisatge (sessió 2). 

o Participació molt activa de tot el grup excepte de l’Emily. L’Unai té moltes 

idees i es mostra especialment participatiu (sessions 6 i 7) 

o Entrevista al tutor (annex 8 ): “Fins i tot hi hagut situacions de lideratge per 

part de l’Unai que només són possibles quan se sent en un lloc segur i en 

confiança”. 

o Matías: “Yo no siento nada” (sessió 3) 

Fahim: “Sólo te tienes que concentrar!” 

o El Fahim s’ofereix a recordar els límits de les sessions  davant dels altres (sessió 

8) 

o Kim: “Atenció que estem a dins del conte!”(sessió 8) 

Kim: ”Silenci si us plau!”  

o Unai: “Oto, si no et portes bé aniràs a casa eh?” (sessió 8) 

 

 

INTEL.LIGÈNCIA CORPORAL-CINESTÈSICA 

TRANSMETRE IDEES I EMOCIONS A TRAVÉS DEL COS 

 

o En general el grup mostra pocs registres corporals, tendeixen a imitar (sessió 1) 

o L’Aruna, el Kim i el Rui tenen més facilitat per expressar emocions a través del 

cos. La resta no es concentra tant i només mouen les extremitats endavant i 

endarrere (sessió 2). 

o La majoria explora el seu propi moviment, ja no s’imiten, tenen més seguretat 

i concentració. Ment i cos es troben més units, el moviment és més espontani 

(sessió 8) 
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o L’Emily no aconsegueix deixar-se anar tot i que cada cop és més expressiva, 

riu i segueix els altres amb la mirada i amb el seu recorregut però només mou 

els braços i canvia de nivell imitant els altres (sessió 8) 

o L’Oto difícilment crea moviments propis, imita un ball viral de Youtube 

(“Swish-swish”) en la majoria de les sessions. 

o La majoria excepte l’Emily i l’Oto no tenen dificultats per expressar les 

emocions amb el cos.(Sessió 8) 

o Pregunta 17 (annex 9 ): 

Boris: “He descobert la comunicació a través de la dansa” 

Unai: “ He descobert noves formes de moure’m” 

 

 

En la següent taula analitzarem les dades en base a categories relacionades amb la 

metodologia de la MA i que enllacen amb l’objectiu 4: 

 

METODOLOGIA APLICADA AL PROJECTE D’ACCIÓ 

ESPAI DE CREACIÓ LLIURE I SEGUR 

 

o Sessió 110: Fahim: “Per què ho fem això?” 

Mediadora: “És per a la meva recerca, jo com vosaltres també n’estic fent una 

i m’agradaria saber en què ens pots ajudar la dansa. M’ajudareu a esbrinar-ho?”  

o S.4 : Unai “I qui veurà a aquest dibuixos’” 

Mediadora: “Potser els ensenyo a la universitat per la presentació de la meva 

investigació” (Transparenci-confiança) 

o Pregunta 1 (annex 9) La majoria dels participants han afirmat que s’han sentit en 

un espai còmode i segur. 

o Entrevista al tutor (annex 8 ) “Ha ajudat molt que hi fóssim  només nosaltres, no 

era un espai on pogués passar algú i veure’ns” 

o S1 Mediadora: “Aquí no hi ha res ben fet ni mal fet, si respecteu les 3 premisses 

bàsiques de convivència podeu sentir-vos lliures de fer el que vulgueu”  

                                                           
10 A partir d’ara en aquesta taula substituirem sessió per S. 
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o Pregunta 2 (annex 9 ): La majoria dels participants afirmen que han tingut prou 

llibertat per crear. 

o Entrevista tutor (annex 8 ) “Crec que la mediadora ha deixat prou marge i de 

vegades massa marge perquè als infants els costa molt improvisar” “La  mediadora 

els ha donat moltes oportunitats de ser creatius” 

 

HORITZONTALITAT: 
 

 

o Entrevista al tutor (annex 8):”Sí, jo ho he vist prou horitzontal” 

  “De fet és una activitat que si vols que els infants tinguin llibertat no pots tenir     

un paper autoritari. Vull dir que...ho has fet molt bé! 

o S.4: Unai: “Però què diran? 

Mediadora: ”Tranquil que ningú els jutjarà, no hi ha res ben fet ni mal fet. 

Simplement és la vostra ràbia dibuixada com l’heu sentit en el moment en que 

l’heu ballat”. 

 

  LÍMITS 

 

o S.1: Es pacten 3 premises bàsiques pel bon funcionament de les sessions: tenir 

cura del material, respectar als companys i concentrar-se en les consignes. 

o S.4: Quan no es compleix una de les normes paro la música i les recordem entre 

tots. 

 

  ESPAI DE REFLEXIÓ 

 

o Entrevista al tutor (annex 8 ): “ Hi ha aspectes que afloren a les sessions que potser 

l’infant normalment no et diria. Dona peu a treballar moltes coses” 

o S. 4: Unai: “M’agrada el meu puny” 

Mediadora: ”El teu puny?”  

Unai: “No, els meus dits!”  
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Mediadora: “Ah, amb els dits es poden fer moltes més coses que amb els 

punys!”  

 

TREBALL DES DELS INTERESSOS I LES CAPACITATS DELS 

PARTICIPANTS 
 

 

 

           Treball des dels interessos dels participants: 

o S.1: Dinàmica en la que diem el nostre nom i una cosa que ens agradi fer 

acompanyat d’un moviment. 

o S.2: es canvia de  consigna segons els interessos dels participants però deixant prou    

marge d’experimentació. 

o S.2: Fem el cercle ballant una cançó en portuguès, llengua materna del Rui. 

o S.4: Dinàmica en la que expressen el que els ha agradat fer a les vacances. 

o S.5: Ballem una cançó en papiamento, l’idioma que es parla a Aruba d’on prové 

l’Oto. 

o S.6: Decidim entre tots si volem representar el conte davant de públic o si volen 

fer un vídeo, recollint l’interès dels infants per la càmera que gravava les sessions.  

o S.8 : Aportació de la música per a la representació del conte: Moltes cançons van 

ser proposades pels infants i nenes. 

o S. 8: El títol del conte es va triar entre tots. 

      Treball des de les capacitats: 

o S.4: Reforç positiu/Apoderament/Reconeixement: 

Tutor d’acollida : “L’Unai està treballant molt la ràbia amb exercicis de 

relaxació que li hem ensenyat. I la veritat és que ho està fent molt bé” 

L’Unai es posa en posició de meditar 

Mediadora: ”Felicitats Unai!”.Aplaudim tots i ell també aplaudeix i 

somriu. 

o S.5:L’Unai, el Fahim i el Kim fan una comparació: “L’Emily no ha fet res i el 

Boris que acaba d’arribar si” 

Tutor i mediadora :Parlem en positiu! En tot cas feliciten al Boris per haver 

participat.  
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 Tutor d’acollida: “L’important .Unai. és fer-ho tan bé com puguis i passar-ho  

tan bé com puguis. I animar als demés per a que s’ho passin bé també!” 

 

VINCLE 

 

o S.1: Quan la mediadora participa amb el grup, aquest es concentra més. La tenen 

de referent i senten més seguretat que quan aquesta està observant des de fora. 

o S.2: Utilització del cercle com a espai d’unió i intimitat. Quan fem el cercle 

l’atenció del grup es focalitza.  

o S.8: L’Emily s’atreveix a actuar davant dels demés amb la companyia de la 

mediadora. Quan acaba l’escena l’Emily l’abraça.  

o S.8: L’Aruna demana ajuda a la mediadora quan no entén el que diu. 

o Escrit fet per alguns infants al final de les sessions:  

Emily: “T’estimem molt perquè has sigut molt bona amb tots i quan no volia 

ballar has fet l’esforç per a que surti a ballar.”  

Oto:“Gràcies per tot i per fer que jo i els meus companys i companyes siguem 

més amics” 

o  Entrevista al tutor (annex 8) “Sí que és de veres que hi havia una relació molt 

propera, un vincle molt xulo. I m’ha sorprès molt en alumnes com l’Unai i l’Emily 

que els costa molt però em preguntaven – I quan vindrà?”  

 

LA MA COM A COMPLEMENT A L’AULA D’ACOLLIDA 

 

o S.4: Aquesta sessió reforça la tasca d’ Educació emocional que fa l’escola.  

o Entrevista al tutor (annex 8) “Expressar emocions venia al pèl pel que estàvem 

fent a l’escola d’Educació emocional, semblava una proposta feta pel centre” 

“Crec que les sessions han ajudat als infants que estaven més al marge o que no 

s’expressaven tant a perdre la vergonya i fins i tot a atrevir-se a expressar-se en 

català” 
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9. INTERPRETACIÓ DE LES DADES I DISCUSSIÓ DE RESULTATS: 

 

A continuació passarem a fer la interpretació de les dades i la discussió dels resultats 

obtinguts a partir de les categories que hem presentat a les taules d’anàlisi: 

Mitjançant l’anàlisi de les dades hem localitzat la categoria d’ Intel·ligència 

intrapersonal i dins d’aquesta hem detectat les següents subcategories que interpretarem 

més avall: Autoestima, Autocontrol, autoreflexió, Autoconfiança, Expressió de les 

emocions, Iniciativa i presa de decisions, Optimisme i entusiasme i Resistència a la 

frustració. 

Recuperant el marc teòric, la intel.ligència intrapersonal consisteix en el conjunt de 

capacitats que ens permeten formar un model precís i verídic de nosaltres mateixos, així 

com utilitzar aquests model per desenvolupar-nos de manera eficient a la vida (Gardner, 

2011). 

 

 

Autoestima: 

       L'amor a un mateix és el punt de 

partida del creixement de la  persona que 

sent el valor de fer-se responsable de la 

seva existència. 

                                             Rui Frankl 

 

   La necessitat de rebre amor va ser reconeguda per Maslow com a una necessitat 

prioritària per al desenvolupament personal. Maslow es referia tant a la necessitat de rebre 

amor i reconeixement dels altres com a la necessitat de rebre amor i reconeixement d'un 

mateix. A aquest darrer tipus d'amor se l'ha anomenat autoestima. (Cabero, 2018) 

 

L'autoestima és l’amor que dirigim a nosaltres mateixos i que ens disposaria a 

considerar-nos competents per a fer front als desafiaments bàsics de la vida, i a 

sentir-nos mereixedors de la felicitat. L'autoestima és l'experiència interna de 

sentir que podem viure una vida significativa i complir-ne les exigències . 
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                                                                                            Cabrero, 2018, p.10 

 

Davant l’anàlisi de les dades i de les definicions dels teòrics sobre el tema podem 

concloure que tots els participants, a  excepció de l’Unai i l’Emily, mostren una bona 

autoestima des de l’inici: a mida que avancen les sessions de MA els participants van 

responent d’una manera activa a les consignes proposades mostrant interès en superar els 

reptes i ser cada vegada millors, i es presenten feliços durant les sessions.  

L’Unai, tot i no presentar una bona autoestima a l’inici ha fet canvis molt significatius 

durant el procés de MA. Aquests canvis han estat detectats tant per la investigadora com 

pel tutor d’acollida i pel mateix nen.  

 

   Unai:“He descobert que m’atreveixo a ballar davant dels altres” (annex 9) 

Tutor:“Durant les activitats he vist un canvi molt gran. Des del principi pensava que    

tindríem problemes amb l’Unai i amb l’Emily però amb l’Unai no ha estat 

així”11(annex 8) 

 

Recuperant el marc teòric, l’etapa depressiva del dol migratori comporta la “pèrdua 

del nom”, aquesta pèrdua requereix una reconstrucció de la nostra imatge social i de la 

imatge que tenim de nosaltres mateixos. L’Unai començar les sessions amb una actitud 

força tancada, amb molta por de fer-ho malament però mica en mica va augmentant la 

seva autoestima i es va implicant a les sessions. Podem concloure que la seva autoestima 

ha millorat gràcies a les sessions. 

En el cas de l’Emily no hem vist una evolució tan clara, creiem que necessitava un 

procés més llarg, tot i això el tutor d’acollida afirma que gràcies a les sessions s’ha obert 

una miqueta més i que fins i tot comença a expressar-se en català. 

Tutor:“ L’Emily ara parla una mica més i ho intenta en català i crec que el motiu de 

que s’hagi obert són aquestes sessions”(annex 8) 

 

Autoregulació: 

“L’autoregulació és un procés en el que el subjecte assumeix un paper actiu en la 

construcció del seu destí a través de la monitorització, inhibició i adaptació del 

                                                           
11 En aquest apartat les evidències que mostrem són a través d’exemples extrets de les sessions es 

presentaran en cursiva. 
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comportament, emocions i estratègies cognitives per aconseguir els seus objectius”      

(Barkley, citat per García i Días, 2008, p. 314) 

En general hem observat una bona autoregulació dels participants, aquests han adaptat 

la seva actitud al que requeria cada moment. Hi ha hagut moments de descontrol en els 

que els infants parlaven i no feien cas a les consignes però en general s’autoregulaven i 

es tornaven a concentrar en el que estaven fent abans.  

L’Unai i l’ Oto han tingut moments en que no han regulat les seves accions expressant 

agressivitat contra el mobiliari de l’aula: 

 

L’Unai expressa la ràbia que havíem d’expressar ballant fent cops de puny a la paret.  

L’Oto representa una escena on fa de Hulk fent cops forts a les taules de l’aula. Quan 

li diem que ha de ser figurat es mostra decebut.(annex 4) 

 

L’Unai a través de l’EC ha aconseguit regular les seves actituds agressives. Al principi 

es movia fent veure que lluitava fent cops de puny a l’aire i a través de l’experimentació 

ha anat trobant uns moviments més harmònics que al mateix temps el feien sentir més 

tranquil. 

 

 

Autoreflexió: 

La construcció identitària necessita de la reflexivitat, “...la identidad del yo no es algo 

meramente dado como resultado de las continuidades del sistema de acción individual, 

sinó algo que ha de ser creado y mantenido habitualmente en las actividades reflejas del 

individuo” (Gidens, citat per Toledo, 2012, p. 52). La reflexivitat és, segons Bruner (citat 

per Toledo, 2012, p. 52)“… nuestra capacidad de volvernos al pasado y alterar el presente 

en función de él, o de alterar el pasado en función del presente” 

A les sessions hi ha molts moments de reflexió induïts tant pel tutor d’acollida com 

per la mediadora. L’espai de paraula del final de les sessions proporciona aquesta 

oportunitat d’ autoreflexió als participants. 

Hem observat autoreflexió oral de tots els infants excepte en el cas de l’Oto i l’Emily. 

Tant el tutor com la mediadora creuen que l’Emily ha fet aquestes autoreflexions però 

que no s’ha atrevit a exterioritzar-les. Aquesta creença es déu a petits canvis d’actitud que 

s’han observat en ella com poden ser l’augment de les seves expressions facials d’alegria 

o de resposta a accions fetes pels companys. 
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En el cas de l’Oto no hem vist aquesta autoreflexió, l’Oto acostuma a estar molt 

dispers, li costa implicar-se en una cosa i per ell tot és un joc. No hem observat moments 

d’interiorització en ell, fins i tot li ha costat imaginar situacions abstractes com el fet 

d’imaginar “el seu paisatge” 

 

Tutor: “Hi ha aspectes que afloren a les sessions que potser l’infant normalment no 

et diria. Dóna peu a treballar moltes coses”(annex 8) 

Unai: “M’agrada el meu puny?”(fent un cop de puny a l’aire) 

Mediadora: “El teu puny?” 

Unai :”No...M’agraden els meus dits!”. L’Unai reflexiona i rectifica, se n’adona que 

amb els dits pot fer coses més boniques que amb el puny. 

 

Autoconfiança: 

Entenem com autoconfiança el convenciment de que un mateix és capaç d’aconseguir 

un objectiu o realitzar amb èxit una tasca, sent capaç de resoldre les dificultats que es 

presentin. Inclou mostrar confiança en les pròpies capacitats, decisions i opinions. 

A l’inici de les sessions bona part dels participants se sentien insegurs, no eren capaços 

de crear el seu propi moviment sense imitar, tenien vergonya, es bloquejaven. Mica en 

mica han anat augmentant l’autoconfiança i han començat a tenir una actitud proactiva a 

les sessions. A l’Emily li ha costat més que als seus companys, s’ha expressat molt poc 

davant dels altres i la seva presència a les sessions ha estat força passiva tot i que davant 

la pregunta de si havia descobert coses noves sobre ella mateixa respon: “Sí, que he 

d’intentar-ho”, per tant creiem que tot i que no hem vist resultats immediats en ella ha 

iniciat un procés en el que ha començat a perdre la por a passar a l’acció. 

La majoria dels infants han afirmat que després de les sessions se senten més segurs 

de si mateixos (annex 9) 

Tutor: “Aquestes sessions han ajudat a que perdessin la vergonya els que eren més 

vergonyosos”(annex 8) 

“ L’Aruna al final de les sessions s’atreveix a parlar en català. Ara és més atrevida, 

diu el que vol i el que no vol, té més confiança en ella mateixa”(annex 4) 

Tutor: “Crec que les sessions serveixen per fer personetes més valentes, més 

resolutives,...penso que el perdre la vergonya, aprendre improvisant, aprendre 

equivocant-se, fent coses davant dels altres és molt positiu”(annex 8) 

 



62 

 

 

 

Expressió de les emocions: 

 “La emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2003, p. 12) 

La capacitat d’expressar les emocions d’una forma apropiada es considera una qualitat 

de la intel·ligència intrapersonal però també està relacionada amb la intel·ligència 

lingüística i amb la intel·ligència corporal-cinestèsica. El llenguatge ens ajuda a 

comunicar les emocions de forma oral o escrita però el cos també és capaç de mostrar 

aquestes emocions.  

Davant el dol per la llengua, els infants nouvinguts perden els codis amb els que 

estaven acostumats a comunicar els seus aspectes més íntims. Les sessions de MA 

mitjançant l’EC, proporcionen a aquests infants l’espai d’experimentació per a que 

descobreixin altres formes d’expressar les seves emocions ,a través del cos. D’aquesta 

manera mentre encara no han après la llengua del país d’acollida poden utilitzar altres 

vies d’expressió alienes al llenguatge. 

Exceptuant l’Emily els participants no han tingut massa dificultats a expressar les 

seves emocions, el treball d’Educació emocional que fan a l’aula ordinària i a l’Aula 

d’acollida queda palès en aquest aspecte. L’Emily no exterioritza les emocions de forma 

oral però s’han pogut observar expressions facials amb les que expressava el seu estat 

anímic. 

Hem vist que els infants expressen tant les emocions positives com les negatives i en 

algunes d’elles afloren aspectes del dol migratori: 

Dol per la terra: 

Unai: “Aquí en Barcelona es una mierda, no nieva ni nada!”(annex 4) 

Este tipo de duelo entiende la “tierra” en sentido amplio: los paisajes, los 

colores, los olores, la luminosidad... cuando una persona no quiere estar en un 

lugar tiende a magnificar los aspectos negativos de ese lugar y lo vive como 

asfixiante y agobiante. 

                                                                                          González, 2005, p.85 
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Dol pel éssers estimats: 

  “ M’ha agradat molt que vingués el meu germà del país basc” Sabem pel tutor 

d’acollida que  l’Unai troba a faltar molt el seu germà gran. (annex 4) 

 

Iniciativa i presa de decisions: 

Quan parlem de presa de decisions ens referim al procés d’escollir el curs d’una acció 

aquesta està molt lligada amb l’autoconfiança en la resolució de dificultats davant 

d’esdeveniments incerts (Hastie, 2001). La iniciativa personal fa referencia a la capacitat 

d’iniciar per un mateix una idea a través d’una acció. 

A les sessions hi ha hagut infants com el Rui, el Kim, el Fahim,o el Boris que des del 

principi han tingut molta iniciativa i s’han presentat voluntaris per executar les consignes, 

però altres participants han fet una evolució respecte el principi: l’Aruna al principi quan 

no entenia alguna explicació en català no demanava ajuda però al final del procés ja 

s’acostava i ens demanava que li repetíssim o li traduïssin en anglès. A l’inici a l’Unai li 

costava molt participar i a mida que ha anat avançant el procés ha adquirit una actitud 

proactiva i s’ha implicat en les sessions. No hem vist canvis en aquest sentit amb l’Emily. 

    Unai “Sí de vegades tenia dubtes”(annex 4) 

El concepto de incertidumbre manejado por Gudykunst es de especial 

relevancia en los momentos de cambio social y individual. (…) La hoja en blanco 

en el acto creador es una prueba de nuestra capacidad de enfrentarnos a lo nuevo, 

y nos convoca a una múltiple variedad de decisiones posibles en cuanto a ella. 

                                                                                             López, 2012, p.130 

Optimisme i entusiasme: 

    L’optimisme és definit per Scheier i Carver (citat per Amorós, Carrobles i Remor, 

2006, p. 38) com “ la expectativa o creencia estable, generalizada, de que en la vida 

ocurrirán cosas positivas”. Les investigacions realitzades pels autors abans citats han 

analitzat com l’optimisme influeix en la salut física i presenta unes condicions favorables 

per afrontar l’estrès. L’entusiasme es diferencia de l’optimisme en que el primer no és 

només una creença sinó que és acció i transformació. L’entusiasme és una força que ens 

fa creure en un objectiu i en que podem transformar les coses. 
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En general hi ha hagut una gran entusiasme dels infants en el procés que ha anat a més 

a l’augmentar el vincle amb la mediadora i al poder aportar al desenvolupament de les 

sessions elements que sortien dels seus interessos. L’entusiasme ha quedat palès en les 

ganes de continuar el procés i en la implicació per part dels infants. 

 

Tutor “Estaven molt engrescats, si que volien fer-ho”(annex 8) 

Matías:” ¡Mira que sombras más chulas!” (annex 4) 

 

Hem observat també entusiasme per a que els companys coneguin part de la identitat 

cultural d’origen com la música en els seus idiomes materns.  

 

Rui: “És portuguès! Jo parlo portuguès!”(annex 4) 

 

El fet de no negar la cultura d’origen ens indica que els infants estan en el camí de fer 

una aculturació dirigida cap a la integració enfront de l’assimilació. Aquest fet ajudarà a 

construir la seva identitat d’una forma sana. 

Pel que fa referencia a l’optimisme un cas destacable és el de l’Unai, aquest nen 

normalment comença les sessions amb una actitud pessimista i amb por de fer-ho 

malament Unai: “No ho sabré fer” però a mida que avança la sessió ho intenta i s’anima 

al veure que ho ha aconseguit i que al mateix temps ningú jutja si el que fa és correcte o 

no. Molts dies acaba les sessions preguntant a la mediadora quan tornarà i amb una actitud 

optimista: 

 

Unai: “El proper dia ho faré.(annex 4) 

Aquest mateix patró es repeteixen en gairebé totes les sessions però l’actitud 

pessimista del principi es va difuminant a mida que avança el procés. 

En el cas de l’Emily no hem detectat l’expressió d’ optimisme ni entusiasme de forma 

clara. Pel fet que, com hem dit anteriorment, li costa molt expressar les seves emocions i 

verbalitzar-les. 

 

Resistència a la frustració: 

La frustració és una emoció negativa que apareix quan no s’aconsegueix un objectiu 

desitjat. Quan ens sobreposem a aquesta emoció fàcilment podem dir que tenim 

resistència a la frustració. 
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La noció de “llindar de frustració” va ser formulada per Rosenzweig (citat per Posada, 

2015, p.40) com “la capacidad de un individuo para soportar la frustración sin fallo de su 

ajuste psicobiológico, es decir, sin recurrir a formas inadecuadas de respuestas”. La 

capacitat que té una persona d’afrontar els desafiaments i dificultats i restaurar i mantenir 

un equilibri quan l’anterior ha estat qüestionat o destruït es el que s’anomena Resiliència. 

(Posada, 2004) 

Al principi de les sessions bona part del grup es mostrava insegur i al veure que no 

sabien com resoldre les consignes és cansaven i volien canviar d’exercici o es posaven a 

parlar però a mida que han avançat les sessions i veient que han anat resolent situacions 

per si mateixos de forma creativa els infants s’han apoderat i s’han animat a intentar-ho 

cada cop més. 

L’Unai era un dels infants que menys resistència a la frustració tenia i de seguida 

abandonava l’espai de creació i demanava canviar d’exercici quan veia que no li sortia. 

A les últimes sessions ja no tenia tanta por d’equivocar-se i quan no aconseguia 

representar una cosa ho tornava a intentar per si mateix. 

En processos migratoris els infants han d’afrontar el dol de les seves pròpies 

expectatives:  del territori, de com es veuen a si mateixos en un nou context i de veure 

que les seves capacitats es desenvolupen d’una forma diferent en com ho acostumaven a 

fer o el canvi de mirada de les persones del territori d’acollida respecte al territori 

d’origen. La creació artística és una bona metàfora de la decepció: el resultat de vegades 

no coincideix a l’esperat. Afrontar-nos a la nostra creació és acceptar també les nostres 

limitacions i aprendre a viure amb elles (López, 2012). 

 

INTEL.LIGÈNCIA INTERPERSONAL: 

Recuperant el marc teòric  la intel·ligència interpersonal es la “capacidad de percibir 

y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de 

otras persones” (Armstrong, 2017, p. 19). Per a la nostra investigació ens hem fixat en 

aquestes tres subcategories de la intel·ligència interpersonal: l’Empatia, la Cohesió grupal 

i el Lideratge. 

Empatia: 

Una definició de l’empatia molt utilitzada és la “Reacción emocional elicitada y 

congruente con el estado emocional del otro y que es idéntica o muy similar a lo que la 

otra persona está sintiendo o podría tener expectativas de sentir” (Sánchez-Queija, Oliva 

i Parra, citats per Rodríguez, 20014, p.78) 
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Per la resolució de conflictes és necessària l’empatia, el reconeixement de l’altre i el 

diàleg (Moreno, 2016). A través de l’empatia es poden crear xarxes de suport a les 

persones migrades i les persones que han passat per un procés migratori poden reconèixer 

a la persona nouvinguda com una igual. 

L’Unai, el primer dia de classe del Boris dirigint-se a la mediadora: 

“Per què no et presentes? Ell no entén el català eh?”(annex 4) 

 

Durant les sessions hem observat que en general els participants saben posar-se en el 

lloc de l’altre. Això no és només gràcies a les sessions de MA sinó al treball d’Educació 

emocional que es fa a l’escola i de forma més personalitzada a l’Aula d’acollida. 

 

Cohesió grupal: 

Carron, Brawley i Widmeyer (citats per López i Frutos, 2011, p. 398) defineixen la 

cohesió grupal com “un proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a 

mantenerse y permanecer unido en la búsqueda de sus objetivos instrumentales y/o para 

la satisfacción de las necesidades afectivas de los miembros”  

El grup de l’Aula d’acollida de cicle superior és un grup petit que està molt unit pel 

treball conjunt que fan a l’Aula d’acollida. De totes maneres hem notat més cohesió entre 

el grup de infants que són majoria i les dues nenes, l’Aruna i l’Emily hem vist que estaven 

més al marge. Al principi ambdues es mostraven molt tímides davant el grup de infants. 

Al final de les sessions l’Aruna s’ha començat a expressar més en català i s’ha implicat 

més en el treball cooperatiu sobretot a l’activitat de crear un conte conjunt i representar-

lo amb el cos. L’Emily, té unes relacions socials molt conflictives tant a l’Aula d’acollida 

com a l’aula ordinària. Segons la tutora de 5è tenia el mateix tipus de relacions a 

l’Equador. De tota manera el tutor d’acollida ha observat que arrel de les sessions aquesta 

s’ha integrat una mica més en el grup d’acollida. 

 

Tutor: “Jo he vist que potser els infants que estaven més al marge, com l’Emily o 

l’Aruna, s’han involucrat una mica més en el grup i ha ajudat a que participessin més a 

tot el que es feia a l’Aula d’acollida”(annex 8) 

 

La cohesió de grup és indispensable per expressar situacions d’exclusió social. Si un 

infant nouvingut se sent que forma part d’un grup en el territori d’acollida tindrà més 

probabilitats de portar a terme un procés d’aculturació adequat. 
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La MA a través de l’EC ha ajudat als participants a perdre la por al contacte físic i a 

veure que es podien relacionar els uns amb els altres independentment del gènere de 

cadascú. Segons Lòpez (2012) l’art i especialment la dansa, la música i el teatre. ajuden 

a la comunicació interpersonal i a la cohesió grupal. En el moment en que es crea alguna 

cosa entre tots, les fronteres entre uns i els altres es dilueixen. Aquest fet l’hem vist 

clarament en les últimes sessions en que es va crear un conte i un vídeo participatiu; el 

treball cooperatiu amb un objectiu comú va fer que entre tots es complementessin, sense 

competitivitat, els uns animaven els altres a participar, etc. 

 

Fahim: “He descobert que sabem treballar en grup”(annex 9) 

 

Lideratge: 

El lideratge es defineix com la capacitat de transferir la iniciativa personal als altres 

membres d’un grup per aconseguir un objectiu comú. Gómez-Rada (2002) defineix al 

líder com una persona amb autoconfiança, amb habilitats socials, responsable i creatiu. 

Un bon líder es mostra participatiu i anima als demés a participar, es preocupa pel 

benestar del grup i empatitza amb els membres del grup al que pertany. 

Des del principi de les sessions detectem al Fahim com a líder en quant a la seva 

participació i entusiasme, regulació del grup, responsabilitat i empatia cap als demés. Per 

ser un bon líder cal tenir confiança en un mateix i en les idees que es volen transmetre. 

A mida que han anat avançant les sessions la participació del grup ha anat en augment, 

al principi la participació era tímida i passiva i molt ràpidament es va convertir en 

proactiva i amb actituds de lideratge per alguns dels participants. 

 

Tutor: “Fins i tot hi ha hagut situacions de lideratge per part de l’Unai que només 

són possibles quan se sent en un lloc segur i de confiança. Això a l’aula ordinària no li 

passa!(annex 8) 

Aquestes actituds de lideratge han estat també les que han regulat al grup (annex 4); 

Matías. “Yo no siento nada” 

Fahim: “Sólo te tienes que concentrar” 

     Kim: “Silenci si us plau” 
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INTEL.LIGÈNCIA CORPORAL CINESTÈSICA: 

Transmetre idees i emocions a través del cos: 

                 “No me interesa cómo se mueve el ser humano, sino 

aquello que lo conmueve” 

                                                                                                       Pina Bausch 

               

“El cuerpo habla con un idioma propio, dice de nuestra identidad, de los mandatos 

familiares y sociales que cumplimos, de nuestras identificaciones o rebeldías; muestra lo 

que pensamos y lo que sentimos con sus palabras corporales” (Castañer, 2006, p. 23) 

  Al principi de les sessions el grup tenia dificultats per expressar les seves pròpies 

emocions amb el cos, no acabaven de trobar el seu moviment personal i tendien a imitar, 

fins hi tot tenien més facilitat a expressar-les a través de la paraula perquè és un aspecte 

que han treballat més a l’escola, en canvi els era molt difícil representar conceptes 

abstractes amb el moviment. A mida que van anar avançant les sessions la imitació del 

principi es va convertir en inspiració i finalment la majoria va aconseguir trobar la seva 

forma pròpia d’expressar-se. Per tant, recuperant el marc teòric; aquí es compleix un dels 

objectius de l’EC: desenvolupar la creativitat i l’autoconeixement de la persona amb la fi 

de enfortir l’autoestima, la sensibilitat i la creació. En l’experimentació la persona 

descobreix noves formes d’expressar-se i comunicar-se que podrà incorporar a la seva 

identitat corporal  

El Rui, el Kim, el Fahim, el Boris i l’Aruna ràpidament han trobat maneres d’expressar 

les seves emocions corporalment en canvi en l’Unai i l’Emily hem vist una evolució més 

lenta:L’Unai al principi estava molt tancat i es mostrava reticent a expressar-se però mica 

en mica i veient com ho feien els seus companys s’ha anat obrint cada cop més.En el cas 

de l’Emily hem vist que ha començat a expressar les emocions d’una forma més subtil; a 

través d’expressions facials, pel que fa al cos s’ha limitat a fer recorreguts per la sala 

movent els braços endavant i endarrere. Pel que fa a l’Oto, com ja em dit anteriorment ha 

viscut les sessions d’una forma superficial i dispersa, es mostrava content però no ha 

mostrat interès per experimentar, sinó que ha repetit coreografies apreses de “Youtube”. 

En la interacció corporal amb els altres membres del grup apareixen noves formes de 

descobrir a l’altre i relacionar-se. És per això que l’EC pot ser molt útil per la resolució 

de conflictes. 
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Tutor: ”El fet de tocar-se d’una altra manera, que no sigui jugant a barallar-se, 

sobretot entre els infants, ha fet descobrir als infants altres maneres de relacionar-se i 

que no passa res si dos nens  es toquen de forma afectiva.”(annex 8) 

 

METODOLOGIA: 

En aquest apartat farem la interpretació de les categories obtingudes a partir de l’anàlisi 

de la metodologia aplicada al projecte d’acció i dels referents teòrics. Les categories 

relacionades amb la metodologia de la MA que hem triat són les següents: Espai de 

Creació lliure i segur, Espai de reflexió, Horitzontalitat, Límits, Treball des dels interessos 

i les capacitats dels participants i Vincle grup-mediadora. 

La intenció de l’anàlisi i la interpretació de les dades relacionades amb la metodologia 

aplicada a les sessions, té com a objectiu avaluar si la metodologia de la MA s’ha aplicat 

correctament i comprovar, per tant, la fiabilitat  dels resultats de la investigació en relació 

a la MA. 

Espai de creació lliure i segur: 

En totes les sessions realitzades ha existit un espai de creació on els infants han pogut 

utilitzar varis llenguatges artístics, especialment l’EC sempre partint de la improvisació i 

dirigits des d’unes consignes que han estat més o menys obertes segons les necessitats. 

 

Tutor: “ Potser al principi hi havia consignes que no quedaven clares però tu mateixa 

les has anat adaptant, explicant-ho d’una altra manera o acotant més la consigna” 

 “Els has donat moltes oportunitats de ser creatius”(annex 8) 

La majoria dels participants han afirmat que han tingut prou espai per crear  i que 

han gaudit d’una forma lúdica de les sessions.(annex 9) 

La mediadora ha repetit moltes vegades durant les sessions que “no hi ha res correcte 

ni incorrecte, tot el que feu estarà bé”(annex 4) 

 

Durant l’expressió gràfica de la ràbia (annex 4) un dels infants va trencar el paper i el 

tutor d’acollida va intervenir per a que no ho fés .Després d’això la mediadora li va 

demanar al tutor que no posés límits creatius. L’espai on es produeix l’activitat artística 

és un espai de proves, d’experimentació, de negociació on es crea un espai idoni per 

facilitar la creació identitària dels infants. Reeleborar els records a partir de la 

simbolització per poder construir la identitat del present i del futur. És per això que és tan 
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important no posar límits a la creativitat, perquè si els posem estem posant límits a la 

creació identitària. 

 

Tutor: “Qualsevol proposta on els infants hagin de prendre decisions, que hagin 

d’improvisar em sembla molt important”.“Manquen més espais de llibertat a l’escola. 

Quan els demano de fer un dibuix sempre fan el mateix nino”(annex 8) 

 

Així mateix els participants han respost que s’han sentit en un estai còmode i segur per 

crear (annex 9). Aquest espai ha estat creat a partir de la intimitat de la sala , el vincle 

entre els participants i la mediadora i entre els mateixos participants i l’actitud horitzontal 

de la mediadora 

La resolució de les dificultats i els reptes que ens proporciona la creació artística, en 

el nostre cas a través de l’EC, proporciona a l’infant un espai de proves, d’assaig-error 

per anar aprenent recursos per resoldre les dificultats de la vida diària, per conèixer quins 

són els seus desitjos i aprendre a decidir sobre la seva pròpia vida. 

 

Espai de reflexió: 

L’espai de paraula o de reflexió és una part molt important de les sessions de MA. És 

en aquestes reflexions on afloren els temes que s’han remogut en l’espai de creació. El 

fet de verbalitzar-ho fa que la persona prengui consciència i a partir d’aquí que pugui 

prendre decisions sobre com gestionar les emocions, els records etc. És important que en 

aquest espai de paraula no hi hagi judicis, que acompanyem per a que els infants 

aprenguin a posar-se en el lloc de l’altre i comprendre’l. 

Malauradament en les nostres sessions vam haver de prescindir massa sovint d’aquest 

espai per falta de temps. El temps que teníem a la nostra disposició era d’una hora quan 

les sessions de MA exigeixen un mínim de dues hores. De tota manera quan es va poder 

dur a terme aquest espai de reflexió va ser molt enriquidor. 

 

Simbolització a través de la metàfora després de ballar “el nostre paisatge”(annex 4) 

Mediadora: Com és el vostre paisatge? 

Unai: “És una ria” (L’Unai és del País Basc) 

Mediadora: “I com és aquesta ria” 

Una: “Està molt bruta, molt contaminada! I la gent hi va a pescar!” 
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Tutor: “Hi ha aspectes que afloren a les sessions que potser l’infant normalment no 

et diria. Dóna peu a treballar moltes coses” (annex 8) 

 

Horitzontalitat: 

La mediadora-investigadora ha exercit un acompanyament dels infants de caràcter 

horitzontal i ha rebutjant qualsevol rol de tipus autoritari. 

“Rechazar el papel autoritario facilita el autoconocimiento, no solo la creatividad, la 

iniciativa y la imaginación, sino también la autodisciplina, la aceptación de sí mismo y el 

entendimiento” (Shiel, citada per Morón, 2011. p.307) 

La mediadora ha exercit de  de guia i figura de suport i motivació des de l’afectivitat, 

aquesta ha buscat el contacte visual amb els infants adaptant-se al seu mateix nivell 

d’alçada quan l’activitat ho ha permet i no ha evitat el contacte físic amb ells. 

 

Tutor: “Sí, jo ho he vist prou horitzontal” “De fet és una activitat que si vols que els 

infants tinguin llibertat per crear no pots tenir un paper autoritari”(annex 8) 

. 

La falta d’autoritat provoca que de vegades l’atenció es dispersi i que els infants, 

acostumats a l’autoritat, esperin una regulació externa. Aquesta regulació de vegades vé 

del tutor d’acollida, present a les sessions. La seva intervenció és sempre molt adequada 

ja que els convida a reflexionar sobre la seva actitud per a que vegin que han de respectar 

l’harmonia del grup. Altres vegades la regulació prové del propi grup. 

 

Kim: “Atenció que estem a dins del conte!”(annex 4) 

 

Límits: 

Tot i que hi ha hagut una relació horitzontal entre la mediadora i els participants i 

l’espai de creació no tenia límits creatius ha estat necessari pactar unes premisses pel bon 

funcionament de les sessions. Aquestes límits fan referència al bon tracte als companys, 

al material de la sala i a intentar mantenir la concentració durant les sessions. Aquestes 

condicions s’han parlat i s’han raonat entre tots a l’inici del procés i quan ha estat 

necessari s’ha demanat als propis participants que les recordessin  

“No pueden desaparecer todos los límites. Sin límites la libertad es desconcierto, el 

individuo no sabe dónde va”(Camps, citado por Morón, 2011, p.336) 
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Els infants nouvinguts sovint senten una sensació de desconcert en un nou context  on 

encara no saben com situar-se. De vegades aquests infants necessiten límits imposats 

externament per sentir més seguretat però aquest límits no ajuden a l’autonomia de 

l’infant. L’infant necessita autoregular-se per saber el què vol i com ho vol, per saber 

quins son els seus anhels i per crear els seus propis projectes. 

Al principi de les sessió hem observat que infants com l’Unai o l’ Oto necessitaven 

límits externs però al estar implicats amb l’activitat ells mateixos han regulat la seva 

conducta. 

Pel que fa als límits professionals aquests han estat adaptats al desenvolupament de les 

sessions però sempre s’ha mantingut una distància professional òptima12 

 

Treball des dels interessos i les capacitats dels participants: 

     En les nostres sessions de MA hem treballat a partir de les premisses de l’Educació 

intercultural tenint en compte la individualitat de cada persona i treballant des de les seves 

capacitats. S’ha tingut en compte la cultura d’origen dels infants i s’han anat adaptant les 

sessions als interessos dels participants. El procés de creació ha estat tant individual com 

grupal i cada infant ha aportat voluntàriament el que ha considerat adequat. 

En tot moment s’ha fet un reforç positiu i s’ha animat als participants a fer-ho envers 

els seus companys. 

Durant el procés migratori l’autoestima i els valors personals es poden veure 

amenaçats i és per això que és important reforçar el que els infants puguin aportar, per a 

què sentin que se’ls reconeix la seva identitat cultural d’origen i per a què se sentin 

apoderats a partir del reconeixement de les seves capacitat. Al mateix temps a partir del 

treball des dels seus interessos aconseguirem una major implicació dels participants i de 

rebot uns canvis més profunds en ells. 

 

El Vincle: 

Per a que existeixi un vincle la confiança és un requisit indispensable i és per això i 

per qüestions de la ètica de la investigació que en tot moment hi ha hagut transparència 

entre la mediadora i els participants pel que fa al procés d’investigació. La confiança és 

un requisit indispensable per a que es desenvolupi un procés de MA. 

 

                                                           
12 La distància professional òptima  ha constar d’una actitud propera i afectuosa al mateix temps que 

ferma en l’establiment dels límits (Moreno, 2016) 
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Fahim: “I per què estàs gravant” 

Mediadora: “Enregistro les sessions per a la meva investigació” 

Fahim: “I ho podrem veure?”(annex 4) 

 

El vincle amb la Mediadora ha provocat que els infants s’involucrin més amb el procés 

perquè s’han sentit en un espai afectiu i de confiança. D’aquesta manera també han perdut 

la por a equivocar-se i han arriscat més en l’espai de creació. 

 

Tutor. “Sí que és de veres que hi havia una relació molt propera, un vincle molt 

xulo”(annex 8) 

El vincle entre la mediadora i els participants queda palès en un dels escrits 

acompanyats de dibuixos que li obsequien a final de curs: 

 

Emily: “T’estimem molt perquè has sigut molt bona amb tots i quan no volia ballar 

has fet l’esforç per a que surti a ballar” 

 

.El vincle el sentir-se part de del  grup i del propi procés i la creació de noves xarxes 

proporciona als infants nouvinguts una sensació de seguretat i pertinença. Tot això ajuda  

a preparar les condicions idònies per un bon procés d’aculturació i construcció identitària. 

“El duelo migratorio supone mantener y reelaborar vínculos con los objetos perdido, 

así como adoptar y desarrollar nuevos vínculos con la sociedad de acogida” (López M. , 

2012, p. 131) 

 

CONCLUSIONS 

Després de la interpretació de les dades i la discussió dels resultats presentem, a 

continuació,  les conclusions relacionades amb cada un dels objectius de la investigació: 

En relació a l’objectiu 1 que buscava conèixer les característiques dels infants 

nouvinguts en una escola intercultural, en el cas dels infants de l’Escola Miquel Bleach 

hem pogut veure que, degut a que aquests infants conviuen amb un percentatge molt alt 

d’alumnat nouvingut la seva inclusió a la comunitat escolar és força ràpida. Els infants 

no viuen situacions d’exclusió social a l’escola, en canvi, molts d’ells pateixen situacions 

de vulnerabilitat econòmica a causa de la migració. El procés migratori, sumat a 

situacions familiars i econòmiques complicades en alguns casos fa que l’infant se senti 
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perdut i que aquest requereixi trobar el seu lloc respecte tot el que l’envolta per fer el seu 

procés d’aculturació i construcció identitària. 

Concloem que el fet de que aquests infants estiguin dins d’una escola basada en 

l’Educació intercultural i inclusiva i amb el servei de l’Aula d’acollida com a suport 

educatiu i emocional fa que aquest infants tinguin unes condicions idònies per dur a terme 

un procés d’aculturació adequat. 

  L’objectiu 2 es proposava arribar a conèixer en quina mesura la MA aplicada a un 

context escolar, utilitzant l’eina de l’EC pot millorar les intel·ligències intrapersonal, 

interpersonal i corporal-cinestèsica dels infants nouvinguts: 

Després d’interpretar les dades obtingudes concloem que les sessions de MA, utilitzant 

l’eina de l’EC, han millorat la intel·ligència intrapersonal dels participants, 

concretament els següents aspectes: 

Durant el procés de MA els infants s’han anat sentint capaços de resoldre les propostes 

de la investigadora, actuant amb imaginació i creativitat,  coneixent les seves possibilitats 

d’acció i mostrant-se feliços i satisfets de les seves fites. Podem concloure doncs que 

després del procés de MA l’autoestima dels participants és més elevada que a l’inici del 

procés. 

La MA a través de l’EC ha ajudat als infants a implicar-se en les seves pròpies accions, 

a estimular la concentració i a autoregular-se. Podem dir hi ha hagut una millora en  

l’autoregulació dels infants degut, principalment, a la seva implicació amb la pròpia 

tasca i al vincle amb el grup i amb la mediadora.  

Concloem que la MA a través de l’EC ha estimulat l’autoreflexió en els infants. Els 

processos de simbolització i l’espai de reflexió al final de les sessions han permès als 

infants elaborar percepcions, emocions i experiències. 

Concloem que la MA mitjançant l’EC ha  ajudat als infants a perdre la vergonya, a 

desinhibir-se i en definitiva a tenir més autoconfiança. 

Concloem que la MA acompanyada de l’EC ha creat un espai idoni per l’expressió de 

les emocions i que l’EC ha proporcionat als infants altres vies d’expressió alternatives al 

llenguatge oral. 

Determinem que les consignes proposades a les sessions de la MA amb EC han 

interpel·lat als participants de les sessions provocant que hagin de prendre decisions en 

l’espai de creació. Aquest espai d’experimentació i presa de decisions serà un 

entrenament per resoldre problemes de la vida quotidiana. D’aquesta manera tindrem 

infants més resolutius i amb més iniciativa. 
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   Resolem que la MA amb EC ha ajudat als participants a veure que poden creure en les 

seves capacitats i a superar les barreres mentals que poguessin tenir. Aquesta superació 

personal ha provocat que la seva visió sigui més optimista i la seva actitud més 

entusiasta al creure en el propi poder de transformació de les coses. 

    Confirmem que la MA a través de EC ha ajudat als infants a promocionar la seva 

resistència a la frustració fet que els ajudarà a ser persones més resilients. Reposar-se 

davant la decepció del que no ha sortit com esperàvem els ajuda a reeleborar les seves 

experiències i la seva actitud davant la vida.  

Després d’interpretar les dades obtingudes concloem que les sessions de MA, utilitzant 

l’eina de l’EC, han millorat la intel·ligència interpersonal dels participants, 

concretament els següents aspectes:  

Determinem que les sessions de MA amb EC  i acompanyada de la tasca en Educació 

emocional que fa l’escola ha contribuït a que els infants aprenguin a posar-se al lloc de 

l’altre, per tant s’ha ajudat a afavorir l’empatia entre els participants. 

Concloem que les sessions de MA amb EC han incentivat la cohesió del grup davant 

objectius comuns, el treball cooperatiu, la no-competivitat i la preocupació per les 

necessitats afectives dels companys. Resolem que aquestes sessions també han promogut 

situacions de lideratge entre els infants que han provocat al mateix temps la participació 

i la regulació del grup. 

Per últim, analitzant i interpretant les dades en referència a la intel·ligència corporal-

cinestèsica establim que les sessions de MA mitjançant l’EC h n contribuït a desfer 

bloquejos físics i emocionals i trobar altres formes d’expressar idees i emocions diferents 

a la lingüística. Mitjançant  la improvisació l’infant deixa de ser un actor passiu i 

mitjançant la unió de cos, ment i emoció aconsegueix crear una identitat corporal pròpia. 

   Resumint els resultats del segon objectiu determinem que gràcies al procés de  MA 

mitjançant l’EC aplicat al context de l’Aula d’acollida de l’Escola Miquel Bleach els 

infants han millorat les seves intel·ligències  intrapersonal, interpersonal i corporal-

cinestèsica. A partir d’aquí, sense poder generalitzar aquests resultats, creem la hipòtesi 

de que podem obtenir un desenllaç  similar aplicant  aquest projecte d’acció en un context 

amb les mateixes característiques. 

Si posem en relació els resultats obtinguts i el marc teòric donem resposta a l’objectiu 

3 afirmant que la millora de les intel·ligències intrapersonal, interpersonal i corporal-

cinestèsica poden ajudar als infants a adquirir més eines per facilitar la seva construcció 

identitària i ajudar-los a fer un procés d’aculturació més adequat. Les intel·ligències abans 
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citades proporcionen als infants unes qualitats tan personals com socials que els ajudaran 

a la seva construcció identitària i a una interacció entre ells i l’entorn que afavorirà 

processos de negociació igualitaris per tal de portar a terme un procés d’aculturació 

encaminat a la integració.13 

Després d’avaluar l’aplicació de la metodologia de la MA al projecte d’acció com 

marcava l’objectiu 4,concloem que durant les sessions s’ha proporcionat un espai de 

creació lliure on els infants han tingut l’ambient idoni per experimentar sense límits 

creatius. En aquest espai s’ha treballat des dels interessos i les capacitats dels 

participants afavorint el seu apoderament. 

Determinem que l’espai de reflexió ha estat molt enriquidor per l’autoreflexió i 

l’expressió de les emocions dels infants però que aquest no s’ha pogut desenvolupar a 

totes les sessions per falta de temps. Confirmem doncs que per portar a terme 

adequadament una sessió de MA són necessàries un mínim de dues hores.Una dificultat 

que hem observat, potser degut a la poca experiència de la mediadora, és que quan no hi 

ha hagut una producció gràfica o no s’ha treballat sobre la metàfora ha estat difícil 

coordinar l’espai de reflexió, ja que davant la pregunta general “com ha anat?” els infants 

en general han respost positivament. És necessari concretar molt més en les preguntes 

sense que siguin invasives i la utilització de la metàfora o una obra gràfica com a objecte 

de reflexió ajuda molt.  

Concloem que la relació d’horitzontalitat entre la mediadora i els participants s’ha 

fet adequadament i que aquesta horitzontalitat ha facilitat el vincle entre la mediadora i 

el grup i la implicació dels participants amb les sessions. Així mateix determinem  que 

els límits aplicats han estat els adequats pel bon funcionament de les sessions. 

Concloem que ,llevat els imprevistos ja esmentats, la metodologia de la MA s’ha 

aplicat d’una forma adequada per aconseguir els objectius del projecte d’investigació 

acció. 

     Tant la investigadora com el tutor d’acollida acorden que la MA artística ha estat un 

bon complement per a l’Aula d’acollida de l’escola tant com a reforç de l’expressió oral 

en català dels alumnes com pel bon funcionament del grup i per augmentar la participació 

i apoderar els participants. 

    Com a conclusió general respecte el procés d’investigació-acció realitzat, destaquem 

la gran implicació de la investigadora tant en el disseny de la investigació, com en la 

                                                           
13 Utilitzem el terme “integració” en referència a la classificació de Berry citada al marc teòric però 

nosaltres preferim el terme “inclusió” que significa un pas més respecte a la integració. 
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dinamització de les sessions com a mediadora. Aquest fet ha despertat en ella un gran 

interès pel procés dels infants i l’afany d’investigar sobre tots els interrogants que anaven 

sortint. Això ha provocat que la investigadora, en algunes fases del procés, s’hagi 

plantejat una investigació massa ambiciosa i hagi hagut de deixar alguns temes per a una 

futura investigació més profunda.. 

   Després de concloure la present investigació recomanem als centres d’educació 

primària amb alumnat nouvingut la implementació d’espais de MA per l’acompanyament 

dels infants nouvinguts. Aquest espai haurà d’estar dinamitzat per una persona formada 

en MA o en Educació artística per a que aquests tallers tinguin els efectes desitjats i no 

siguin un mer entreteniment. 
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ANNEXES   

 

 

ANNEX 1. Calendari de les sessions 

 

 

Taula amb les sessions de MA realitzades a l’Aula d’acollida de Cicle Superior durant el 

curs escolar 2017-2018: 

 

 

 Sessió 1      

(1h) 

28 febrer  

Sessió 2  

(1h) 

7 març  

Sessió 3  

(45min) 

14 març  

 

21 març 

Sessió   

anul·lada 

 

28 març 

    Vacances  

escolars Sessió 

introductòria 

Ballem els 

elements i el 

nostre paisatge. 

Fem ballar la 

nostra llum. 

Sessió 4 

 (1h) 

4 abril  

 

11 abril 

  Sessió       

anul·lada 

Sessió 5  

(1h) 

19 abril  

Sessió 6  

(1h) 

25 abril  

Sessió 7  

(1h) 

2 maig  

Ballem les 

emocions 

Improvisació 

amb veu i 

moviment. 

Escriptura 

creativa per 

ballar 

Escriptura 

creativa per 

ballar. 

  

9 maig 

Sessió    

anul·lada 

Sessió 8 

 (1h 15min) 

16 maig 

Sessió 9  

(1h) 

23 maig  

Sessió 10 

 (1h) 

30 maig  

 

 

 

 

 

Representem 

amb el cos el 

conte que hem 

creat. 

Gravació en 

vídeo de la 

improvisació 

corporal del 

conte. 

Gravació en 

vídeo de la 

improvisació 

corporal del 

conte. 
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ANNEX 2. Taula d’assistència a les sessions: 

 

 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 

Aruna 

Fahim 

Kim 

Matías 

Rui 

 Unai (al final) 

Aruna 

Fahim 

Kim 

Matías 

Oto 

Rui  

Unai 

Aruna 

Emily 

Fahim 

Kim 

Matías 

Oto 

Rui 

Unai 

Aruna 

Emily 

Fahim 

Kim 

Oto 

Rui 

Unai 

Aruna 

Boris 

Emily 

Fahim 

Kim 

Oto 

Rui  

Unai 

 

 

 

 

Sessió 6   Sessió 7 Sessió 8 Sessió 9 Sessió 10 

Aruna 

Emily 

Fafim 

Kim  

Oto 

Rui 

Unai 

Aruna 

 Emily 

 Kim 

 Oto 

 Rui 

 Unai 

Aruna 

Boris 

Emily 

Fahim 

Kim 

Oto  

Rui 

Unai 

Aruna 

Emily 

Fahim 

Kim 

Oto 

Rui 

Unai 

Aruna 

Boris 

Fahim 

Kim 

Oto 

Unai 
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ANNEX 3. Estructura de les sessions 

 

Sessió 1: 

Sessió 2: 

Sessió 3: 

 

*Per una mala gestió del temps no hem tingut temps de fer l’espai de paraula. 

Sessió 4: 

 

 

 

 

 

 

Acollida:

Cercle de 
presentacions i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació a 
partir de consignes

Espai de reflexió i 
cercle de tancament.

Acollida:

Cercle de 
presentacions i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Ballem els elements 
i el nostre paisatge

Espai de reflexió: 
Expliquem com és el 

nostre paisatge.

Acollida:

Cercle inicial i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació amb 
llum-foscor

Espai de reflexió i 
tancament de la 

sessió.*

Acollida després de 
les vacances i
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació de les 
emocions

Espai de reflexió i 
tancament de la 

sessió.
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Sessió 5: 

 

  

Sessió 6 i 7: 

 

Sessió 8: 

 

Sessió 9: 

 

Sessió 10: 

 

Acollida:

Cercle inicial i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació veu, 
música amb objectes 

i moviment

Espai de reflexió i 
tancament de la 

sessió.

Explicació de la sessió i 
votacions.

Espai de Creació:

Escriptura col.lectiva.

Acollida:

Relaxació-
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Iterpretem el conte 
amb el cos

Espai de reflexió:

Propostes i opinions

Acollida:

Relaxació-escalfament- conciència 
corporal

Espai de Creació:

Gravació en video de les 
improvisacions.

Acollida:

Relaxació-escalfament- conciència 
corporal

Espai de Creació:

Gravació en video de les 
improvisacions.
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ANNEX 4 :Descripció de les sessions i reflexions extretes de les notes de camp 

i de la visualització del vídeos enregistrats 

 

 

 

SESSIÓ 1                                 28-02-2018                                           Durada: 1h 

  

Participants: Rui, Aruna, Matías, Kim i Fahim. L’Unai arriba al final de la sessió i 

l’Oto i l’Emily no venen a classe. 

És el segon dia d’escola del Kim i el Matías 

El tutor d’acollida participa al principi de la sessió i després es queda observant des de 

fora. 

Espai: Aula d’acollida 

Preparació de la sessió: S’ha preparat una llista de cançons sincronitzades amb cada 

consigna.  

El guió d’aquesta sessió és molt tancat per tal d’adaptar-nos al temps disponible. 

Objectiu de la sessió:  

La primera sessió és introductòria, l’objectiu principal és tenir la primera presa de 

contacte amb el grup i observar el seu estat psico-corporal i la relació entre iguals.  

Material: Cabdell de drapet, mòbil amb llista d’Spotify, altaveus, diari de camp i 

antifaços  

Idioma: L’idioma vehicular de les sessions és el català per reforçar la funció de l’Aula 

acollida, si hi ha dubtes faig aclariments en castellà o anglès. 

 

El Tutor no els ha avisat que farien aquestes sessions, és una sorpresa. Estan 

emocionats i impacients per veure què farem. 
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Estructura de la sessió: 

 

 

ACOLLIDA: 

Consigna: Per tal de presentar-nos diem el nostre nom i una cosa que ens agradi fer i 

llancem el cabdell de drapet a una altra persona mentre aguantem un extrem de la tela. 

Després desfem el cercle recordant el què ha dit la persona d’abans i recollim el fil. 

Ells afegeixen l’edat i país origen perquè és la manera com han après a presentar-se 

a l’Aula d’acollida. El Tutor i jo també formem part del cercle.  

 

 Limits: Establim unes premises pel bon funcionament de les sessions: Respectar els 

altres, tenir cura  del material i mantenir la concentració.  

    S’explica el funcionament de les sessions: Segons unes consignes que s’aniran donant 

se’ls demana que improvisin amb el cos. Es recalca que no hi ha res ben fet ni mal fet, 

que se sentin lliures per fer el que vulguin dins de les normes pactades.  

 

Es repeteix en anglès per a l’Aruna i en castellà per al Matías. No demanen ajuda 

però quan els pregunto em diuen que no ho han entès. 

 

ESPAI DE CREACIÓ: 

Música: “Rasta la vista” de René Aubry 

Consigna: Caminar per l’espai sentint el contacte amb el terra i evitant deixar espais 

buits. 

Provem diferents maneres de caminar que no s’assemblin a la nostra. 

 

 

Acollida:

Cercle de 
presentacions i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació a 
partir de consignes

Espai de reflexió     
i cercle de 
tancament.
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Es concentren però estan força tensos i vergonyosos busquen constantment una 

referència. 

El Fahim i el Kim són els que estan més relaxats. 

El Matías comença a parlar mentre es mou. 

No expressen molts registres corporals, mouen els braços endavant  i endarrere però 

no juguen amb els nivells, flexió del tronc,...Entro en el grup i interactuo per a què 

tinguin un referent i vegin més possibilitats de moviment, no volia donar exemple, 

preferia que tot sorgís d’ells sense influenciar-los però crec que necessiten eines i 

referències sinó es troben perduts. Si els deixo més temps d’experimentació es posen 

nerviosos i es desconcentren. 

El Matías comença a parlar, el Rui diu de fer una altra cosa. 

 

 

Música: “ Ab Ovo” Joep Beving 

Consigna: Caminant anem descobrint parts del cos com si fos la primera vegada que 

les veiem. Observem i ballem amb cada part que descobrim 

Segueixen la consigna però exploren poques possibilitats de moviment. Deixo 

temps però decideixo entrar amb ells per a que tinguin un model. Quan entro jo la 

majoria m’imiten. Torno a sortir per a que el moviment sorgeixi d’ells mateixos, per a 

que explorin. Al cap de poc es tornen a cansar. 

 

 

Música: “ At my side” Joona Toivanen Trio 

Consigna: En parelles fem l’exercici de l’alga i el mar: Qui fa d’alga es posa un antifaç 

i es deixa portar, el mar pot tenir els ulls oberts o tancats però s’encarrega de dirigir el 

company d’una forma suau, com les onades del mar. 

Mentre fan l’exercici estan molt concentrats, es relaxen, es deixen portar i 

acompanyen a la parella amb molta cura. Mantenen el silenci tots excepte el Matías 

que parla constantment, no s’acaba de concentrar. Com que són imparells jo faig parella 

amb L’Aruna que s’ha quedat sola. 

     

   Música: “Rachel’s song” Vangelis 
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Seguim amb el mateix exercici però canviem els rols. 

    Música:  “Dos camells” Os meus shorts 

 

 

Canvi de parella, l’Aruna es torna a quedar sola, potser perquè és la única noia. 

Demano que algun noi es posi amb ella. 

Jo em poso amb el Matías però em quedo amb els ulls destapats per poder observar 

als demés. 

 

Consigna: Els dos membres de la parella es posen l’antifaç, es tracta de ballar junts 

amb una part del cos en contacte, escoltant-se, no hi ha cap dels dos que dirigeixi més 

que l’altre. 

 

Hi ha molta concentració, fins i tot el Matías que ara està amb mi, es concentra més, 

potser per respecte. 

 

Música: “Waltz” Balanescu Quartet 

Consigna: Canviem de parella i continuem amb el mateix exercici. 

L’Aruna es torna a quedar sola, em poso amb ella. 

M’està sent força difícil estar participant i no perdre’m cap detall, intentaré en la 

propera sessió veure si poden ser més independents, si no hauré de gravar totes les 

sessions. 

En aquest moment arriba l’Unai, entra preguntant “Què esteu fent? Jo no vull fer 

això!”, es mostra amb el cos molt tancat, creua els braços, força negatiu,...”I ara per 

què hem de fer això?” Després d’unes quantes sessions i parlant amb el Tutor me 

n’adono que aquesta pregunta no era tant perquè li molestés que féssim aquesta activitat 

sinó perquè sempre vol saber, vol que li adelantin els esdeveniments, té por de passar 

vergonya. 

 

Música: “Mambeando” Onda Vaga 

Consigna: Dansa lliure. 
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Tots participen i riuen, l’Unai també però està expectant 

 

Música: “Cry me a river” Ella Fitzgerald 

Consigna: Continuem amb la dansa lliure però escoltant la música, més tranquil·la, i 

adaptant-nos al ritme, tanquem  els ulls i anem baixant la velocitat fins a quedar-nos 

parats. 

ESPAI DE REFLEXIÓ EN CERCLE: 

   Jo: Com ha anat? 

  No parlen gaire, la majoria diuen “bé”. (La meva pregunta no ha estat la correcta, 

amb els infants cal ser més directe) 

Fahim: “Però per a què ho fem això?” 

   Jo:  “És per la meva recerca, jo com vosaltres també n’estic fent una i m’agradaria 

saber en que ens pot ajudar la dansa. M’ajudareu a esbrinar-ho?” 

Fahim i Rui: “Sí!” 

Jo: “Com us heu sentit ballant amb els ulls tapats? “ 

Tots: “Bé”. 

Jo: “Doncs la setmana que vé tornaré”. 

Fahim: “Bieeeen!” 

Unai: “Vaya rollo” 

 

 

SESSIÓ 2                                    07-03-2018                                        Durada: 1 h 

 

Preparació de la sessió: La preparació de la sessió, com l’anterior, ha estat molt 

detallada ja que degut a la poca experiència de la mediadora-investigadora necessitava 

una bona planificació. De totes maneres queda oberta la possibilitat a la improvisació si 

hi ha alguna proposta que surt dels infants. 

Idioma: L’idioma vehicular de les sessions és el català. 
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Espai: D’aquesta sessió en endavant es disposarà de la sala polivalent, molt àmplia i 

amb possibilitat de deixar-la completament a les fosques si fos necessari, l’Aula 

d’acollida no tenia cortines ni persianes. 

Música: La música que s’ha triat és majoritàriament contemporània i d’estils i textures 

variats per experimentar emocions diferents i formes de moure’s diverses. Entre les 

cançons que tenen lletra podem sentir diferents idiomes (en aquesta sessió: anglès, 

castellà  i portuguès). S’intenta que almenys una cançó de la sessió coincideixi amb 

l’idioma matern d’algun del participants. 

Material: Cabdell de drapet, mòbil amb la llista d’Spotify seleccionada, altaveus, diari 

de camp i càmera de fotos. 

Objectiu de la sessió: Descobrir el propi cos (consciencia corporal- propiocepció), 

estimular la imaginació i el pensament simbòlic a partir de les vivències personals. 

Participants: Fahim, Kim, Rui, Aruna, Unai, Matías i Oto. L’Emily no vé a classe. 

Estructura de la sessió: 

 

 

ACOLLIDA: 

Com que l’Unai i l’Oto no van fer les presentacions la setmana passada es repeteix 

la dinàmica amb el cabdell de drapet. Qui ja ho va fer dirà una cosa diferent que li 

agradi que no hagués dit ja l’altra setmana. El tutor i la mediadora també hi participen. 

La dinàmica s’allarga, s’ho pensen molt. 

L’Unai entra a la sessió dient que no vol ballar, que “quin rotllo”.Està molt esverat, 

també l’Oto i el Matías, no paren de parlar i els costa seguir les consignes. Tot i que la 

mediadora els anima  a que ho intentin quan veu que no hi ha un interès general canvia 

de consigna per no ser massa directiva, per fer la sessió més dinàmica i adaptar-se als 

interessos dels infants.  

 

Música: “The Swan” Tomasz Kraal 

Acollida:

Cercle de 
presentacions i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Ballem els elements 
i el nostre paisatge

Espai de reflexió: 
Expliquem com és el 

nostre paisatge.
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Consigna: Estirar-nos al terra i començar  a moure’ns com si no tinguéssim 

extremitats, fent-nos un massatge amb el terra i mica en mica anem movent les 

extremitats, les articulacions, i descobrim diferents formes de moviment. 

 

Hi ha poca concentració, alguns riuen i xerren, l’Aruna necessita aclariments en 

anglès i el Matías en castellà. Finalment faig de model (intento evitar-ho però quan no 

hi entro hi ha descontrol, quan entro al grup tot s’aglutina). 

 

Música: “Comptine d’un autre été, l’après-midi” Yann Tiersen 

Es va fent la descripció de les parts del cos: això també és un reforç per 

l’aprenentatge del català. 

 

Consigna: Des del terra ens anem incorporant sense deixar de moure’ns i combinem 

moviments grans amb moviments més petits i diferents velocitats.  

Música: “Toki no Senrei wo Uketeinai mono wo Yomuna” Jonny Greenwood 

Hi ha molt xivarri, no interrompo la classe si ha sons i es manté la concentració però 

si no hi ha concentració en les consignes paro la música i repeteixo la consigna. 

El Tutor intervé per iniciativa pròpia i parla amb l’Unai, el Matías i l’Oto a part i els 

diu que en aquesta hora jo sóc la seva mestra, que vinc de la Universitat de Barcelona 

i m’haurien de respectar com una més, que s’han de concentrar en les sessions. Sembla 

que això fa efecte perquè a partir d’aquest moment intenten seguir les consignes. 

L’Aruna segueix bé excepte quan no entén la consigna. No demana ajuda, he de ser 

jo la que me n’adoni i li pregunti si ho ha entès, llavors em diu que no i li explico en 

anglès. 

 

Consigna: Ens posem en cercle agafats de les mans , tanquem els ulls i imaginem “el 

nostre paisatge”.  

 

S’ha triat una consigna molt oberta per no posar límits a la creativitat de cada un. 

      

     Música: “To Love” Tigran Hamasyan 
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Consigna: Ballar el “nostre paisatge” per tot l’espai. 

 

L’Aruna balla força tot i que tímida, el Rui es concentra i tanca els ulls mentre es 

mou, també el Kim. Però l’Unai es queda parat, l’Oto només camina i el Matías camina 

i parla sobre altres coses. 

M’acosto ballant al costat de l’Oto animant-lo, estimulant-lo a imaginar...però em 

diu “¡Es que no me concentro! ¡Es que solo hago que pensar en videojuegos, no puedo 

pensar en nada más!”. El tutor d’acollida ja em va comentar que juga molt als videojocs 

a casa i que té dèficit d’atenció a classe i que coses que havia après les ha desaprès. Li 

faig preguntes mentre ballo: “Com és aquest paisatge? Què veus: mar, muntanyes....?” 

Tanca els ulls i ho intenta. 

Em poso al costat de l’Unai i faig el mateix però em diu que no sap com ho ha de 

fer, que és avorrit. Se sent frustrat, té por de fer-ho malament. El tutor em va explicar 

que a  l’Unai sovint li fa por que els altres se’n riguin d’ell. Jo li dic que aquí no hi ha 

res ben fet ni mal fet. 

Amb el Matías intento fer el mateix i també s’hi posa però li costa ficar-se en el 

paper. 

 Demano voluntaris per mostrar el seu paisatge en moviment als demés però tots em 

diuen que no volen. Seguint la metodologia de la MA respectem la no participació. 

S’intenta estimular però no obligar. 

 

 

    Música:  “Volar” El Kanka 

Consigna: Imaginar que sobrevolem el nostre paisatge, que el veiem des del cel, en la 

distància. 

Ho fan i juguen, riuen però no sembla que es concentrin en la imatge.. 

La idea d’imaginar el seu propi paisatge té com a objectiu la simbolització dels seus 

records, si en tenen la necessitat, del seu paisatge del país d’origen o si més no del 

paisatge que els “identifica” encara que no sigui real. És una manera de posar de 

manifest aspectes de la seva identitat, de la que portaven al migrar o d’elements que 

s’hi han anat afegint a l’arribada al nou territori. 
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Ballem els elements: 

Música: Sleepwalkers” Omer Klein 

Consigna: Ballem imaginant que sóm foc. 

Música:” Le petite fille de la mer” Vangelis 

Consigna: Ballem com si fóssim aigua 

Música: “A cool wind is blowing” Djivan Gasparyan 

Consigna: Ballem imaginant que som aire. 

Música: “Ullyses” Dead Can Dance 

Consigna: Ballem com si fóssim terra. 

 

El grup balla seguint el ritme de la música però no inspeccionen gaires registres de 

moviment, bàsicament caminen movent les extremitats però no hi ha flexió del tronc, 

del cap, de les articulacions,... 

L’ Aruna, el Rui, el Kim i el Fahim semblen més concentrats en imaginar els 

elements, L’Oto, l’Unai i el Matías estan més dispersos però juguen i gaudeixen de la 

música. 

 

 

Música: “O Leaozinho” Caertano Veloso 

Ens agafem les mans en cercle i ens relaxem escolant la cançó. El Rui, que és del Brasil 

diu emocionat “És portuguès! Jo parlo portuguès!”. Demano que cadascú digui la 

paraula cercle en el seu idioma: urdú, portuguès, castellà i panjabi. 

Ens asseiem mantenint el cercle i els demano que m’expliquin el seu paisatge.  

 

Tot i saber que pot ser alguns infants no hagin arribat a imaginar el paisatge he 

pensat que potser el podrien imaginar en el moment d’explicar-lo: 

El Fahim diu que vol ser el primer en explicar el seu paisatge. (El Fahim és molt 

participatiu i li agrada ser el primer en fer les coses i s’esforça en fer-les bé).  

Fahim: “Hi havia muntanyes i no hi havia ningú” 

Jo: “I com eren aquestes muntanyes?”  
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Fahim: “Muntanyes i ja està”. 

Seguint l’ ordre del cercle: 

Aruna: (En anglès) “He imaginat un paisatge amb muntanyes, moltes flors, 

animals...” 

Oto: “Jo he imaginat els carrers de la ciutat de Los Àngeles.” 

Jo: “I com eren aquest carrers? Hi havia gent?” 

Oto: “No, estaven buits, la ciutat estava deserta”. 

Matías: “Jo m’he imaginat un centre comercial amb molts videojocs”. 

Kim: “L’Oceà” 

Rui: “Una illa” 

Unai: “Una ria”  

L’Unai és del País Basc. 

Jo: “I com és aquesta ria?” 

Unai:” Està molt bruta, molt contaminada. I la gent hi va a pescar” 

Fahim:” I el teu paisatge quin és?”(dirigint-se a mi) 

Jo: “Jo m’he imaginat la muntanya del Pedraforca nevada”. 

Unai: “Aquí en Barcelona es una mierda, no nieva ni nada” 

L’Unai es mostra queixós, enfadat, de tant en tant fa mitjos somriures però no vol 

demostrar que s’ho està passant bé. 

Jo: “La setmana que vé continuem!” 

Rui: “Ohhh, jo vull aquesta setmana...” 

Conclusions de la sessió: 

M’ha semblat que els infants no estan acostumats a que els hi donin consignes tan 

obertes i tenir tanta llibertat de creació. Sembla que aquesta llibertat els bloqueja, 

després d’una estona he decidit entrar a escena amb ells perquè he pensat que potser 

necessitaven referents per descobrir possibilitats de moviment, quan entro noto que 

tenen una injecció d’energia, es motiven més, sembla que se senten més segurs. Avui 
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ja no s’han limitat a imitar-me m’han agafat de referencia però amb els seus propis 

moviments. 

Quan estic a fora tinc la sensació de que se senten observats i es cohibeixen és per 

això que a partir de la propera sessió faré una gravació amb una càmera fixa i això em 

donarà més possibilitats d’observar més detalladament el que passi després de les 

sessions. 

Un element que aglutina molt i ajuda a la concentració és el cercle, quan estem en 

cercle tothom s’escolta, es crea un moment d’intimitat i de grup. 

 

 

Sessió 3                                       14-03-2018                                    Durada:45 min14 

 

Participants: Emily, Kim, Matías, Oto, Rui, Unai, Fahim i Aruna. 

Preparació: Per aquesta sessió s’ha fet un guió més obert a la improvisació que a les 

anteriors. 

Espai: Aula polivalent. 

Material: Mòbil amb la llista d’Spotify seleccionada, altaveus, diari de camp, càmera 

Go Pro i llanternes. 

 

Estructura de la sessió: 

  

 

*Per qüestions de temps no ens ha sigut possible fer aquesta part. Al principi de la següent sessió 

reservarem aquest espai.  

 

 

                                                           
14 Aquesta sessió ha durat menys perquè els participants han arribat tard. 

Acollida:

Cercle inicial i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació amb 
llum-foscor

Espai de reflexió i 
tancament de la 

sessió.
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1er dia amb càmera: 

Col·loco una càmera Gopro fixa per gravar la sessió. 

Sorpresos per la presència de la càmera els infants em pregunten per a què gravo i 

els torno a explicar lo de la investigació. 

Matías: “¡Es una Go Pro!Yo siempre he querido tenir una de estas” 

Tots s’hi acosten, l’Unai pregunta “¿Y por qué nos vas a grabar?” 

 

ACOLLIDA: 

Demano que facin un cercle i triguen molt perquè juguen davant de la càmera, ara 

la Gopro és el centre d’atenció. 

Finalment fan un cercle, l’Unai es creua de braços, es recolza a la columna està molt 

tancat, el Rui, el Kim i l’Oto ballen el “Swich swich” tota l’estona (ball d’un vídeo 

viral de Youtube). El Tutor crida l’atenció a l’Oto perquè està molt despistat. 

 

 

Consigna: Diem el nostre nom acompanyat d’un moviment.  

Començo jo, després vé el Matías i em demana que li tradueixi al castellà però 

s’asseu al terra i no ho vol fer, el Kim fa un moviment espontani, el Fahim s’ho pensa 

abans i després el fa, l’Unai, el Rui i l’Oto ho fan, l’Aruna necessita traducció i li fa 

vergonya però ho fa, l’Emily es queda immòbil, els altres s’impacienten i li donen 

presses, jo els hi dic que respectin el temps que necessiti cadascú. Li faig varis 

exemples però no reacciona, al final fa un petit gest i diu el seu nom. 

L’Unai té una actitud física força agressiva, fa cops forts contra la taula, el terra, fa 

cops de peu i cops de puny a l’aire i no està massa receptiu. 

Repassem les normes: El Fahim de seguida aixeca el braç per dir-les ell.  

La part d’escalfament que fem en cada sessió té l’objectiu de preparar el cos per 

l’activitat física però també pretén donar eines d’expressió i moviment per tal d’aplicar-

les a l’espai de creació. 
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Música:  “ Go Back“ Tony Allen 

Consigna: En cercle, provem les possibilitats de moviment de cada part del cos: Cap, 

espatlles, colzes, braços, tronc, movent el cos de cintura cap amunt. Després anem baixant 

movent els malucs, els genolls, els turmells i acabem movent tot el cos. 

 

Tots segueixen, imiten i alguns fan el seu propi moviment, el Matías seu a terra 

desganat, diu que està cansat, l’animem entre tots a que balli i s’aixeca. 

L’Emily fa tots els moviments discretament. 

L’Unai fa moviments exagerats, s’estira al terra i hi fa cops. 

 

 

Consigna: Ballem com “robots” 

                 Moviments circulars 

                 Experimentem amb moviments de diferents qualitats.(Poso exemples) 

Consigna: Fem dos grups: Cadascú s’imagina que porta una maleta i cadascú camina 

d’una manera diferent, els dos grups avancen i quan es creuen miren de no tocar-se. 

 

Els nois espontàniament es posen tots en un costat i deixen ales dues noies soles, 

demano que es reparteixin. 

Cadascú troba la seva pròpia manera de caminar sense imitar-se. 

Seria bo fer dinàmiques per fer grups i així evitar que sempre es facin les mateixes 

parelles. 

 

ESPAI DE CREACIÓ: 

Jo: “Us agrada ballar a la foscor?” 

Mentre faig la pregunta la majoria dels infants estan jugant davant de la càmera, 

l’Unai pregunta si encara està gravant. Altres agafen les llanternes que hi ha sobre la 

taula i preguntes per a què són. 

 

 



99 

 

Apaguem els llums, fem cercle en silenci i respirem per relaxar-nos i sentir el pols del 

nostre cor. 

Es fa silenci i de sobte el Matías diu “Yo no siento nada” y el Fahim li diu “Sólo te 

tienes que concentrar”. 

El Matías pregunta per què hem apagat els llums i jo li dic que farem un exercici on 

descobrirem el nostre cos a través de la llum de la llanterna. 

 

Consigna: Cadascú té una llanterna, amb aquesta il·luminarem una part del nostre cos 

i ballarem amb la part il·luminada, quan vulguem canviarem el focus de llum cap a una 

altra part del cos i farem el mateix. 

Primer fem l’exercici de forma individual i després en parelles, un il·lumina una part 

del cos de l’altre i l’altre la fa ballar. 

Música: “Walking in the rain” Maxence Cyrin/ Miss Kittin 

 

Ho fan i es concentren molt, descobreixen el seu cos i  les ombres projectades al 

sostre. Ho gaudeixen, estan en silenci però de tant en tant expressen la sorpresa del que 

descobreixen. 

L’Emily experimenta però sempre al costat de L’Aruna. 

Matías: “¡Mira que sombras más chulas!” 

Fahim: “ Aquesta música fa por!” 

 

 

Música: “September Song” Agnes Obel 

              “Djiki’n” Rokia Traoré 

Fem l’exercici en parelles, un il·lumina a l’altre i aquest mou la part del cos 

il·luminada. 

Les parelles les fan de forma lliure, les dues noies es tornen a posar juntes, hauria 

d’haver fet alguna dinàmica per formar parelles.... 

 

 

Música: “Ciaconna”  J.S. Bach 
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              “Alhelí” Ara Malikian 

Fem improvisacions individuals davant dels companys. 

Em demanen que faci una demostració, els explico que han de tenir presencia escènica 

tan a l’entrar com al sortir de l’escenari, que pensin en totes les possibilitats amb la llum, 

que investiguin,.... El Fahim és el primer voluntari. 

 

L’Oto, el Rui  (segueix bastant ritme de la música), els altres animen a l’Emily i a 

L’Aruna a sortir, surt l’Aruna, explora possibilitats (ombres, il·luminar parts del cos, 

fer ballar la llum...), 

Aplaudeixen i s’animen els una als altres. Surt el Matías (segueix bé ritme, fa ballar 

la llum), 

Queda poc temps i els demanem a L’Emily, a l’Unai i al Kim si ho volen fer, 

L’Emily no contesta, l’Unai diu “No, no, es que no sé cómo hacerlo ahora...””Ho faré 

el proper dia”. 

Surt el Kim. 

Se’ns ha acabat el temps i avui no hem tingut l’espai de paraula, el farem a l’inici 

de la propera sessió. Mentre recullo els demano que els ha semblat i tots em diuen que 

els ha agradat molt però no he fet preguntes més concretes. 
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Fotogrames extrets del vídeo de la sessió amb les llanternes: 
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 (el 21-03-2018 s’anul.la la sessió i el 28-03-2018 és Setmana santa) 

Sessió 4                                  04/04/2018                                            Durada: 1 hora 

 

Volia fer l’ espai de reflexió de la sessió anterior en aquesta sessió però hi ha hagut 

molt de temps entre mig per l’anul·lació d’una classe i les vacances...Deixem la 

valoració per a final de curs tot i sabem que no tindrà el mateix valor simbòlic. 

 

 

     Espai: Aula polivalent. 

Participants: Unai, Fahim, Aruna, Emily, Oto, Rui i Kim. (El Matías ha deixat 

l’escola pel trasllat de la seva família a una altra ciutat). 

Material: Mòbil amb llista d’ Spotify, altaveus, diari de camp, Go Pro, paper i llapis 

de colors. 

Objectiu de la sessió: En aquesta sessió volem explorar la representació de les 

emocions amb el cos. ( A l’escola ja fan una feina d’Educació emocional) 

 

Acollida: Fem un cercle en el que ens passarem la paraula els uns als altres amb un 

gest, qui rebi aquest gest explicarà una cosa que li hagi agradat de les vacances de 

Setmana santa. 

 

El Fahim ha volgut començar, “M’ha agradat molt quedar-me a casa” 

Kim: “M’ha agradat molt jugar amb el mòbil” 

Oto: “M’ha agradat molt jugar a la Play Station” 

Emily: Quan li ha tocat a rigut però de seguida a fet un gest de desànim, li he deixat 

temps per a que s’ho pensés però cada cop es veiamés incòmoda, els companys han 

començat a impacientar-se i li donaven pressa, el Tutor ha intervingut i li ha fet algunes 

Acollida després de 
les vacances i
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació de les 
emocions

Espai de reflexió i 
tancament de la 

sessió.
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preguntes per facilitar-li les coses però finalment no em volgut insistir més. En moltes 

ocasions L’Emily plora si se li pregunta directament, en aquest cas no ho ha fet. 

Aruna: M’ha agradat molt anar a una pizzeria. 

Tutor: M’ha agradat molt estar amb els meus amics. 

Unai: “M’ha agradat molt que vingués a veure’m el meu germà del País Basc” 

Sabem que el germà gran de l’Unai és molt important per ell i que el troba molt a 

faltar d’ençà que l’Unai va arribar a Barcelona amb la seva mare i un altre germà. 

Jo: “ M’ha agradat molt anar al País Basc” 

Aquest cercle havia de ser una cosa dinàmica i s’ha allargat gairebé 10 minuts. 

 

 

 

Música: “Recomposed” Max Richter 

Consigna: Caminar per l’espai com si flotéssim, com si no hi hagués gravetat i 

movent-nos en grup sense que ningú dirigeixi i sense parlar, només amb l’escolta.  

 

Música: “A wish away” Jun Miyake 

Canvio la cançó per a que adaptin el ritme a la música que escolten, fent el mateix 

exercici i al final de la cançó demano que avancin ben junts com una pinya, continuen 

caminant però enganxats. 

Ho fan amb molta escolta, l’Unai de tant en tant para i s’ho mira des de fora, potser 

per observar com ho fan els altres i comprovar que ell també ho està fent bé. 

Continuen caminant per la sala però abans de que acabi la cançó ja es comencen a 

impacientar, caminen de més mala gana i l’Unai diu “Ja està!” i surt del grup, em 

poso a caminar amb ells i el grup es torna activar i l’Unai entra al grup. Sembla que 

necessitin constantment tenir algú que els digui què i com ho han de fer. Quan deixo 

espais de llibertat on poden aportar coses noves s’avorreixen, suposo que és falta de 

costum i comoditat. Amb un hàbit i un procés més llarg penso que es pot arribar a 

aconseguir que facin ús d’aquesta llibertat i decideixin per si mateixos. 
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Consigna: Ballarem les emocions i al final del ball les traslladarem del cos al paper 

sense que passi pel cap. 

Els anuncio que ballarem la tristesa i els demano que cadascú es situï a un lloc de la 

sala i tanqui els ulls per imaginar què és la tristesa. 

 

L’Unai diu que no entén que ha de fer i després que no ho sabrà fer. Això li passa 

sovint, té por de no fer-ho bé. Els repeteixo que aquí no hi ha res ben fet ni mal fet 

 

 

Música: “Spiegel im spiegel” Arvo Pärt  

Quan senten la música el primer que fan és teatralitzar un plor amb so, i no es mouen 

o es queden asseguts a terra fen veure que ploren, L’Emily es fica les mans a la butxaca 

i es posa de cara a la paret. Quan ha passat una estona els animo a representar-ho amb 

el cos, a ballar-ho, el Rui ho intenta però gairebé tots es queden sense saber que fer, 

entro a ballar amb ells representant la tristesa i l’Unai i l’Aruna imiten algun gest però 

no creen des d’ ells mateixos. Caminen donant voltes amb la cara trista però no ballen, 

el Rui es fica més en l’emoció, la balla discretament. Se’ls escapa el riure sovint. 

 

 

Abans de que acabi la cançó agafem un foli i el color que vulguem per expressar 

aquesta emoció en el paper, escoltant la música dibuixen al terra de la sala. Han fet el 

dibuix en 2 minuts.  

Aquests han estat els resultats de la Tristesa: 

  

   Aruna                                Oto                                 Fahim 
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  Emily  

  

 Rui                                    Kim                                  Unai 

 

Un cop hem representat la tristesa ens tornem a repartir per l’espai i amb els ulls tancat 

imaginem l’alegria i fem el mateix procés que amb la tristesa. 

Música: “Guru Brahma” Carioca Chandra Edgar 

 

En aquests cas els és molt fàcil representar l’alegria, ho expressen amb el joc, 

ballant, saltant, rient,...tots i participen, l’Emily mou tímidament els braços però somriu 

i seguieix els seus companys, l’Aruna està eufòrica i es deixa anar molt, mobilitzant 

totes les parts del cos. 

L’Unai tot i que ha començat molt mandrós i queixós en aquest punt de la sessió 

està ben motivat. Això li passa sovint, al principi comença molt negatiu però despres 

s’implica molt. 
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  Aruna                                 Oto                                        Fahim 

 

Rui 

 

 Emily                             Kim                              

 

 

La següent emoció és la Ràbia i seguim el mateix procés però deixem clar a l’inici que 

la ràbia no s’expressara d’una manera literal, ningú ha de pendre mal i no farem malbé el 

material. Els explico que tan sols és una expressió artística. Com trasformar la ràbia en 

moviment.  

Música: “Smack my *****” Prodigy 
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Previament a la sessió vaig consultar amb el tutor si considerava arriscada aquesta 

proposta ja que ell coneix més els infants i sap més com poden reaccionar però em va 

dir que anés endavant. Aquesta sessió serà de gran utilitat coma reforç del treball 

d’educcaió emocional que s’està fent a l’aula. 

 

Només començar la música l’Unai comença va cap a la paret i li dona un cop de 

puny, paro la música i torno a repetir el que he dit abans, recordo que si no es 

compleixen aquestes normes pararé la música. 

 En el moment de fer el dibuix s’expressen cridant i dibuixen tan fort que foraden el 

paper expressant la ràbia. El Tutor els demana que no trenquin el paper però jo li dic 

que ho poden fer, que poden manipular el paper. 

En paraules de Read “Hablando en términos generales, la actividad de autoexpresión 

no se puede enseñar. Cualquier aplicación de una norma externa, independientemente 

de que esté relacionada con la técnica o con la forma, de inmediato induce inhibiciones 

y frustra el objetivo entero. El papel del enseñante es el de cuidador, guía, inspirador, 

partero psíquico” (Morón, 2011, p. 343) 

 

 

 

 

  Unai                                     Oto                                   Aruna 
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 Emily                                     Fahim                                  Rui 

 

  Kim 

(Volia fer també la Tendresa i la por però se’ns ha acabat el temps) 

Quan acaben de dibuixar están molt esberats i fem un cercle per relaxar-nos. 

 

     Música: “Los inadaptados” Juan Perro 

Ens agafem les mans, tanquem els ulls mentre ens balancegem i els dic que s’oblidin 

de la tristesa, de l’alegria i de la ràbia i que sentin l’emocio real d’aquest moment. 

Respirem profundament i obrim els ulls per mirar-nos els uns als altres.Després d’això 

demano que cadascún digui una cosa que li agradi de si mateix.  

 

Es queden pensatius l’Unai es queda molt seriós i diu que no ho entèn. Li tornem a 

explicar. El Fahim demana si pot començar. 

Fahim: “M’agrada com ballo” 
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Rui: “M’agraden les meves cames” 

Tutor”M’agrada que tinc molta facilitat per fer amics” 

Aruna” M’agraden els meus ulls 

Els di que no té per que ser físic poden dir coses de la seva manera de ser que els 

agradin 

Oto” Jo també tinc molta facilitat per fer amics” 

Kim “Jo sé correr molt bé” 

L’Unai s’ho pensa molt, mira al terra i treu el puny “m’agrada el meu puny” 

La meva primera reacció és dir “El teu puny” (ha sigut un judici però volia veure si 

ell realment volia dir això) (funció més educativa que mediadora) S’ha quedat 

pensatiu...”No! M’agraden els meus dits” 

Jo “Mira que bé amb els dits es poden fer moltes més coses que amb els punys!” i 

ha fet un somriure de satisfacció. 

Li preguntem a L’Emily que li agrada d’ella però després de molta estona 

balancejant-se  i amb les mans agafades per darrere no diu res. Li posem exemples 

etc...però res 

Demano els demés que la ajudin a trobar alguna cosa que els agradi d’ella,ella 

somriu sota el nas i mira ben atenta. 

Oto “Que és molt bona persona!”. 

Seiem al terra i els demano de quina emoció volen parlar, majoria vota ràbia (nois) 

les dues noies alegria. 

Els reparteixo els dibuixos dient pex: Mira Emily, aquí tens la teva ràbia... I tots 

riuen, ella també 

Abans de repartir-los tots l’Unai ja pregunta “ I que farem amb això” (sempre es vol 

anticipar, vol saber el següent pas,té por de no saber-ho fer. 

“Com veieu la vostra ràbia?” i tots contesten “Bé” “Molt bé” 

Jo: “Així la rabia la veieu bé?” 

Jo: Unai, com és la teva ràbia”  
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Unai: “Bé” 

Jo: I la pots controlar? 

Unai:no sé...es queda pensatiu 

Jo: Tots sentim ràbia de vegades, però si en som conscients la podem controlar i que 

no ens domini. 

Kim: “Jo en sóc conscient i intento controlar-la” 

Jo: La ràbia existeix, només hem de ser conscients i decidir que fer amb ella , la 

transformo? La podem transformar amb art potser? 

Kim: Jo transformo la meva ràbia caminant 

Oto: Jo jugant a la play 

Rui:: Jo menjant gelat 

Jo: Unai tu que fas? 

Unai: Res i es queda pensatiu 

Tutor: L’Unai està treballant molt això amb exercicis de relaxació que li hem 

ensenyat. I la veritat és que està fent-ho molt bé 

Reforç positiu!!!! 

Unai: Sí! I es posa en la postura de meditar, respira fonts. 

Jo: Oh, que bé, felicitats Unai! 

Unai: Aplaudeix i somriu però mira tímit al terra 

Jo: Aruna i tu? 

Aruna: Jugo a la play 

Jo: Emily? 

Es queda pensativa i no contesta 

Fahim Jo arrugo papers 

Kim: No fer res per relaxar-te 

Unai: I que faràs amb aquests dibuixos? 
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Jo: Els guardaré 

Unai: I els ensenyaràs al director?  

Jo: No, si no voleu no 

Jo:Voleu dir alguna cosa més sobre la ràbia?Emily? 

Emily: Jo no faig res 

Jo: Bé, no fer res també va bé... 

Unai: I qui els veurà aquest dibuixos? 

Jo: Potser els ensenyo a la universitat per presentar la meva investigació 

Unai: Però què diran? 

Jo: Tranquil que ningú us jutjarà, aquí no hi ha res ben fet ni mal fet. Simplement és 

la vostra ràbia dibuixada com l’heu sentit en el moment que heu ballat. 

 

 

Sessions (11 i 18-04-20018 anul·lades) 

 

Sessió 5                                19/04/2018                                             Durada: 1 hora 

 

Espai: Sala Polivalent i Aula d’acollida. 

Material: llista Spotify i mòbil, altaveus, objectes i instruments. 

Participants: Unai, Boris, Aruna, Emily, Oto, Rui, Kim, Fahim.. 

Objectius: Experimentació amb la veu, música amb objectes i moviment. 

Apoderament sentint el propi nom cantat pel grup. 

 

Acollida: 

Acollida:

Cercle inicial i 
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Improvisació veu, 
música amb objectes 

i moviment

Espai de reflexió i 
tancament de la 

sessió.
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Entren a l’aula molt esverats, jugant, cridant,...Veuen la càmera i el Fahim es pentina 

i fa el paper de guaperes, l’Unai pregunta com indignat per què està gravant però 

després pregunta perquè no es pot veure a la pantalla. 

 

 

Fem un cercle i l’Ariela (companya del màster i coreògrafa a l’escola) ens acompanya 

al principi de la sessió. 

Fem un cercle agafats de les mans i relaxem el cos ballant. 

    Música: “Sírkulo” Izaline Calister 

 

La cançó és en papiamento, un dels idiomes que es parla a Aruba, el lloc d’origen 

de l’Oto. 

Comencem a ballar i anem relaxant parts del cos, tots i participen i riuen, fins i tot 

L’Emily, estan molt actius. L’Oto no diu res sobre la cançó, al cap d’una estona li 

pregunto. Oto, coneixes aquest idioma? I es queda ben parat, l’escolta i riu, emocionat, 

És papiamento! I explico als demés que és la llengua del país d’origen de l’Oto. 

 

Espai de creació: Els explico com serà la sessió, els pregunto si els agrada cantar i els 

dic que avui farem servir la veu, el cos, i objecte-instruments per fer música. 

Fem unes respiracions omplint la panxa i movent-nos al mateix temps com si 

tinguéssim un apilota entre les mans que s’infla i es desinfla amb la respiració. 

 

Unai: Però per què estàs gravant? I riu. 

Jo: Com sempre Unai ja ho saps. 

Unai: Però per què no es veu, jo ho vull veure. 

Jo: Algun dia veurem algun vídeo 

 

 

Seguidament agafem aire i deixem anar amb el so d’una vocal, la que cadascú vulgui, 

fins a quedar-nos sense aire. 
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Veiem que hi ha una mestra a l’aula d’educació especial i el Tutor va a preguntar si 

fem massa soroll. 

Al mateix temps entra a la sala el mestre de música amb una classe, com que avui 

nofem la sessió en el dia habitual no havíem contemplat que poguéssim coincidir amb 

algú. 

Canviem d’espai, pugem a l’Aula d’acollida. 

Mentre entren els altres infants i parlem amb el mestre, L’Emily discuteix amb 

l’Oto, al vídeo no s’entén el que diuen però es veuen els gestos de L’Emily i al final li 

fa un crit i un gest de rebuig. Un contrast molt gran amb la seva actitud a classe. 

 

 

    Canviem d’espai, passem a l’Aula d’acollida on tenim menys lloc per moure’ns. 

Adapto la sessió a aquest espai. 

Em tornen a preguntar per què estic gravant, tenint molt en compte la càmera i els 

torno a explicar lo de la meva recerca comparant-la amb les recerques que ells també 

estan fent a les seves classes sobre la música i la dansa. De sobte l’Unai diu: Per què 

no et presentes? I li dic “És veritat!” és la primera sessió per al Boris que acaba d’arribar 

a l’escola.  

Li dic el meu nom i ell em diu el seu, no entén el català ni el castellà, només una 

mica d’anglès i georgià. Però ens entenem amb llenguatge corporal. A demés està molt 

despert i atent. Quan m’estic presentant l’Unai diu “ No entinde catalán” 

 

 

   Consigna: Seiem en cercle amb els ulls tancats i cadascú fa un so (amb la veu, amb les 

mans, amb el cos) sense coincidir amb ningú més. 

Fahim” Puc començar jo primer?” 

Jo: “No podem dir qui començarà, ens hem d’escoltar” 

S’escolten molt i no coincideixen massa però no tots participen, L’Emily, l’Aruna i 

l’Unai no fan res, el Fahim ho fa moltes vegades. Quan portem 5 minuts l’Unai diu 

“Podem fer una altra cosa? 
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Quan acabem els felicito perquè s’han escoltat molt l’Unai diu “Noooo, yo no lo he 

entendido, para nada! 

Jo; “No et preocupis que això ha sigut una introducció, ara farem més coses” 

 

Consigna: 3-4 persones amb antifaços i les altres al voltant vigilant que no es facin 

mal, fan sons. 

Unai: Jo amb el Fahim i el Rui! 

Jo: Els que esteu al voltant heu de tenir cura dels que estan amb els ulls tapsts i els 

que teniu els ulls tapats heu de confiar amb els que teniu al voltant. 

Unai:”Y si no confio en nadie?” 

Jo. Intenta-ho Unai! 

Jo:Els del voltant els fareu un massatge sonor amb els objectes que tenim, 

instruments, veu...Ha de ser una cosa agradable per a ells. Com un regal 

 

 

 

 

 

Els de dins ballareu al ritme d’aquest sons. 

Comencem i tots toquen al mateix temps, no es distingeixen els sons. Parem per 

repetir que cal que s’escoltin. 

Al segon intent va molt millor i van sonant els sons escalonats i els infants que ballen 

els escolten i segueixen bé el ritme.(Important mínim d’exigència en el procés). 

Ens tornen a interrompre la sessió, entra una mestra que volia utilitzar l’aula i hem 

de parar l’exercici. 

Continuem amb els mateix, ens escoltem però en un moment que hi ha molt silenci 

el Fahim que està ballant pregunta “I ara?” Jo: Podeu escoltar el silenci i potser també 

podeu el podeu ballar. 
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Continuem, sovint li he de demanar a l’Oto que deixi espai per als altres i li he d’anar 

explicant al Boris per a que entengui el que estem fent, Animo a l’Emily i a l’Aruna 

per a que intervinguin, l’Aruna de seguida participa però l’Emily tot que somriu 

participa molt tímidament. 

Canviem de grup, ara l’Emily, l’Aruna, el Boris i l’Oto tenen els ulls tapats. Mentre 

es preparen l’Oto agafa a l’Emily per jugar i ella l’empeny i li fa un crit ( a la gravació 

no s’entén el que li diu). Sorprèn el contrast de la seva actitud retinguda davant dels 

mestres i una actitud més aviat “dèspota” i decidida amb els companys... 

Continuem l’exercici, tots estan molt implicats i quan acaba molts d’ells em diuen 

“Nooo!””jo vull més! 

 

 

 

Consigna: es tracta de que dues persones es posin al mig amb els ulls tancats i la resta, 

al voltant fem una improvisació amb els seus noms. Els infants del mig ballaran aquesta 

improvisació i es fixaran en el que senten quan els altres canten el seu nom. 

El grup s’entusiasma amb l’exercici, al principi costa que qualli tot però al final es 

crea un ritme entre tots que fa que els infants del mig ballin satisfets. L’Aruna participa 

menys de l’habitual, pica de mans però està recolzada a la paret (no es troba bé), 

l’Emily no fa res, només observa i riu. 

Quan acabem la primera improvisació amb el Fahim i el Rui al mig l’Unai diu:   ” 

Ainara! Ella (senyalant a l’Emily) no ha fet res!” 

Fahim“ Ni l’Emily ni l’Aruna” 

Jo: Hem de respectar el ritme de cadascú...però si en algun moment et vé de gust fer 

alguna cosa o tens alguna idea m’ho dius d’acord Emily? 

Emily: es queda pensativa, recolzada a la paret i fa que sí amb el cap. 

Demano dos voluntaris més per posar-se al mig, l’Unai diu: “Jo no”.De seguida 

surten el Boris i l’Oto. 

Després l’Unai i el Kim i quan falten l’Emily i l’Aruna no es volen posar al mig, tot 

i que les animem entre tots. 
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Unai: Això els hi contarà mala nota! 

Jo: No, aquí no hi ha notes i tampoc obliguem a ningú. 

Unai: Llavors perquè nosaltres ho fem i elles no? 

Jo: Ho feu perquè us ho passeu bé no? 

Unai (pensatiu)Sí.... 

Recollim tots els instruments. Els hi costa perquè els volen seguir, tocant. 

Seiem en cercle. 

Unai: “Tutor no ho entenc, perquè el Boris (que acaba d’arribar) ho ha fet bé i 

l’Aruna i l’Emily no? 

Jo: Perquè potser els feia vergonya...Li pregunto a l’Aruna en català i anglès però 

no ho entén. L’Emily és al lavabo. 

Fahim: Quan tornarà l’Emily? Jo vull ser el primer a parlar eh? 

L’Emily torna. 

Fahim: No m’ha agradat gens que l’Emily no ha fet res! 

Unai: Tots ho han fet i l’Emily no! 

Jo: Però podeu dir el que us ha agradat sense tenir en compte el que no han fet els 

demés? 

Parlem en positiu! 

Kim: No! No m’agraden els que no participen 

Unai:A mi tampoc! 

Jo: Però vosaltres us ho heu passat bé? A elles avui no els venia de gust i no passa 

res. 

Fahim: No! Un altre dia no faran res! 

Tutor: Això no ho sabeu 

Unai: M’hi jugo 80 euros! 

Tutor: L’important Unai és tu fer-ho tan bé com puguis i passar t’ho tan bé com 

puguis. I animar als demés per a que s’ho passin bé també. 
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Jo: Potser un altre dia les podeu ajudar per a que participin més 

Unai: Per què tenim que ajudar-les si no fan res... 

Jo: Però us ha agradat això d’improvisar amb música? 

Tots: Sí!!!! 

Jo: I a tu Emily? 

Emily: Sí 

Jo: I a tu Aruna?  

Aruna: Pensativa 

     Aruna: Sí, m’ha agradat! 

Unai: Jo no entenc que el Boris és el primer dia i ho fa bé i l’Emily... 

Tutor: Doncs haurem de felicitar el Boris per haver-ho fet bé! 

Jo: Un aplaudiment pel Boris. Molt bé! 

 

 

 

Sessions 6 i 7                  25-04-2018 i 2-05-2018                              Durada: 2 hores  

 

 

Espai. Aula d’acollida. 

Material: Paper, bolígraf i una pissarra. 

Participants: 

6ª Sessió: Participen tots els infants i nenes excepte el Boris que no assisteix a classe. 

7º Sessió: Hi assisteixen tots els infants i nenes excepte el Fahim 

Objectiu: L’objectiu d’aquestes dues sessions és crear entre tots una història per 

representar-la amb el cos.  

Estructura: En aquestes sessions no s’ha seguit l’estructura de la MA tot i que s’ha 

mantingut la metodologia del temps de creació en un espai de seguretat, horitzontal, s’ha 

estimulat la creació lliure a partir de l’oferiment d’unes eines.... 
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Consigna: Es reparteixen 6 paperets a cada nen per a que hi escriguin una paraula, de 

forma espontània. Un cop escrites es barrejaran totes i s’aniran traient a sorts les paraules 

per anar escrivint el conte.(escriptura creativa). 

Al moment d’escriure s’observen dubtes amb el català però quan tenen dubtes em 

demanen ajuda per tal d’escriure-ho bé. L’ Aruna i el Boris escriuen en anglès però els 

ensenyo la traducció en català per a que coneguin la paraula. 

 

               

A mida que es va creant la història la vaig escrivint a la pissarra, la majoria participa 

molt, fins i tot hi ha competitivitat per a veure qui parla primer, demano que aixequin 

la mà i intento repartir els torns per a que parli tothom. A la segona sessió l’Unai està 

especialment participatiu però d’una manera molt ansiosa acostant-se a la pissarra, no 

deixa parlar els companys, s’enfada si no escrivim el que ell a dit,...Està entusiasmat 

amb la història, li dic que estic molt contenta que estigui tan implicat però que pensi 

que això és una creació col·lectiva.  

L’Emily no participa activament però està molt atenta i acompanya amb les 

expressions de la cara l’ambient que es va creant.  

L’Aruna a la primera sessió del conte només observa però a la segona sessió intervé 

alguna vegada en anglès.  

El Boris intervé en  anglès quan l’animo a participar. 
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Al principi del conte hi ha molta descripció i vaig dinamitzant per a que passin a 

una acció i un desenllaç. 

 

Un cop tenim el conte redactat fem una votació per decidir si farem la representació 

per a un públic o si gravarem un vídeo que puguem veure nosaltres. Tots voten la segona 

opció. La idea del vídeo sorgeix perquè cada cop que veien la càmera a les sessions 

estaven molt interessats a veure el que havia gravat i jo sempre els deia que un dia els 

ensenyaria alguna gravació. 

 

El meu rol en aquestes dues sessions. No m’he sentit massa còmoda en la posició 

de “professora” davant d’una pissarra, tot i que combinava la meva posició a la pissarra 

amb seure a la seva alçada. Ha sigut així més per una qüestió de temps, era més fàcil 

organitzar-ho però no ha sigut la millor manera. 

 

 

              

Aquest és el resultat del conte creat pels infants: 

Hi havia una vegada unes tisores que estaven molt brutes i no tallaven bé, també hi 

havia una noia que es deia Lola que tenia una vida molt difícil. 

La noia era molt bona jugant al “Fortnite” però de vegades perdia i es posava trista. 

La Lola creia molt en Déu i no tenia família, anava sola a l’escola amb la línia 5. 

Era una noia amb molt bon cor i el seu millor amic es deia Ivan, aquest era molt bo 

jugant al futbol. 

A l’escola hi havia un noi que li agradava molt la Lola i li posava música per ballar. 

A la Lola li agradava molt fer “trolls” de paper i el Víctor era feliç jugant a bàsquet.   

Un dia, el Víctor, va posar una pizza al foc i es va cremar i el seu amic Ivan es va 

posar trist perquè tenia molta gana. En aquell moment va arribar l’Oto i es va menjar 

la pizza mentre jugava al “Minecraft”. 
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El Víctor acostumava a anar a classe de Karate però un bon dia es va lesionar. Com 

que el Víctor no es podia moure de casa un dia la Lola li va fer una visita però, de sobte, 

ella es va convertir en Hulk i li va trencar un armari. Un cop va tornar a ser ella mateixa 

li va demanar perdó al Víctor i li va dir que l’estimava. Llavors van començar a ballar 

amb les celles al voltant del foc acompanyats de tots els seu amics! 

 

 

 

09-05-2018 anul·lada 

Sessió 8                                           16-05-2018                Durada: 1hora i 15 minuts 

 

Espai: Sala Polivalent 

Música: En aquesta ocasió hem reutilitzat les llistes d’Spotify de les sessions anteriors. 

Material: Mòbil amb spotify, altaveus, diari de camp, instrument i objectes per fer 

música, tela, llanternes i càmera Go pro. 

Participants: Emily, Aruna, Rui, Fahim, Boris, Kim, Unai i Oto (arriba 30 min tard). 

El Tutor està observant la primera meitat de la sessió. 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta sessió és crear entre tots una improvisació seguint el 

guió del conte que van escriure les dues setmanes anteriors per tal de representar-la la 

setmana que ve i gravar un vídeo per poder-lo visionar. 

Estructura:

 

Com que avui els infants tenien programada una sortida a les 10.30h he adelantat 

una hora l’inici de la sessió i he disposat de 15 minuts més de l’habitual. 

 

 

Acollida:

Relaxació-
escalfament-

conciència corporal

Espai de Creació:

Iterpretem el conte 
amb el cos

Espai de reflexió:

Propostes i opinions
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Acollida: Els infants entren a l’aula i ens diem bon dia, estan més tranquils que els 

altres dies, es nota que es més d’hora i tenen son. Em diuen bon dia. Arriben tots a l’hora 

menys l’Oto que acostuma a arribar tard. 

Cançó: “Ab Ovo” Joep Beving 

Estirats al terra demano que tanquin els ulls i facin una visualització de com s’han 

despertat, el que han vist de camí a l’escola, els he demanat que intentessin recordar el 

conte que vam  

escriure.  

(L’Unai interromp varies vegades perquè ho vol expressar amb veu alta, està 

entusiasmat).Vaig caminant entre ells quan parlo i m’acosto a las Aruna i al Xvchan 

per explicar-ho en anglès. Els demano que imaginin com podrien ballar el conte, que 

imaginin moviments  

Aquesta visualització la faig per centrar l’atenció en el moment present i concentrar-

nos en les idees principals del conte, ja que fa dues setmanes que vam fer l’ última 

sessió. 

 

 

Un cop hem fet la visualització anem mobilitzant les parts del cos des del terra cap  

a la posició vertical com si d’una llavors en creixés una planta.  

 

Faig la descripció i ho comencen a fer però la majoria fan moviment repetitius. Em 

poso a fer-ho amb ells per donar l’exemple d’un moviment més orgànic que realment 

representi el creixement d’una planta. En un primer moment m’imiten però després 

segueixen amb la idea i el seu propi moviment. L’Emily no balla, observa als demés i 

canvia de nivell amb els altres però la seva posició és neutra i l’expressió d’avorriment, 

l’animo a ballar posant-me al seu costat i mou dos cops els braços amb desgana, com 

per compromís. 

 

 

 

Cançó: “At my side” Joona Toivanen Trio 

Seguim creixent ara movent-nos per tot l’espai.  
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Tots segueixen la consigna, ho gaudeixen , juguen, riuen, però sense perdre la 

concentració. L’Emily es limita a seguir el recorregut dels companys però no balla, no 

somriu tot i que de tant en tant se li escapa un mig somriure: 

 

 

Continuem posant-nos en parelles, ballem mantenint sempre un punt de contacte. 

 

Tots segueixen la consigna però l’Aruna i l’Emily estan juntes i tot i que l’Aruna 

intenta ballar amb l’Emily L’Emily es manté passiva. Canviem de parella, tots 

segueixen però L’Emily i el Boris que els ha tocat estar junts es queden parats observant 

a la resta. 

Canviem a dos grups de quatre ballant en pinya i L’Emily es mou una mica més, si 

més no canvia de posició i s’adapta al moviment del grup. 

 

 

Espai de Creació: 

Fem un cercle i llegim el primer paràgraf del conte i el representem en moviment. Els 

demano que intentin no fer coses molt literals, que intentin que sigui més simbòlic.  

La primera frase: “Hi havia una vega unes tisores que estaven molt brutes i no tallaven 

bé”.  

Tots fan la representació literal d’unes tisores creuant els braços com si tallessin 

però els demano que personifiquin aquestes tisores. Com es poden sentir unes tisores 

que estan molt brutes i no tallen bé? La seva resposta és teatralitzar la tristesa però 

insisteixo que a això intentin afegir-hi el moviment. L’Aruna i l’Emily observen molt 

als nois i no s’atreveixen a fer propostes, l’Aruna en algun moment copia alguna cosa 

del que fan els altres però estan força cohibides. Tot i que estan atentes a tot el que està 

passant. 

 

 “...també hi havia una noia que es deia Lola i tenia una vida molt difícil”. 
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L’Aruna de seguida se m’acosta per demanar-me que li tradueixi, pocs cops demana 

ajuda, sovint me n’he d’adonar jo de que no ho entén. Un cop li he traduït L’Aruna es 

posa a ballar representant a la Lola, els altres també, excepte L’Emily que es manté al 

costat de l’Aruna observant als demés, de tant en tant riu. Els nois de seguida si posen 

però l’Unai comença a jugar a lluites amb el Fahim, es perd la concentració i comença 

a haver-hi molt soroll. El Tutor els crida l’atenció. Tornen a ballar. 

 

 

La següent frase “   “Fornite” “  

Ho tornen a representar molt literal, torno a repetir que intentin involucrar tot el cos, 

faig un exemple. Tornen a ballar però altre cop es desconcentren i parlen. El Kim els 

hi diu als seus companys “Atenció que estem dins el conte!” Comença a haver-hi algun 

punt d’autoregulació del grup... 

En algun moment l’Unai es frustra i diu “Però què he de fer?” En general se’ls fa 

difícil crear amb tanta llibertat, estan acostumats a fer activitats d’una forma més 

acotada i no tan abstracta potser. 

Finalment el Boris, Kim i el Rui fan una dansa al nivell del terra que representa força 

bé la tristesa de la Lola. 

 

 

Llegim la frase: “ La Lola creia molt en Déu.....L5”. Els demano a l’Unai i a L’Emily 

que representin amb la llanterna aquest paràgraf i el següent. Amb la sala a les fosques i 

jugant amb la llum de la llanterna.  

 

Cançó: “Dos Camells” Os meus shorts 

L’altra vegada que vam fer servir la llanterna l’Unai i L’Emily no van tenir temps 

de provar-ho i l’Unai li ha recordat varies vegades al Tutor, que ell no ho havia fet i 

que ho volia provar.Quan els hi he dit l’Unai s’ha posat molt content però L’Emily s’ha 

amagat en un racó. L’Unai surt a escena a les fosques i encén la llanterna mentre enfoca 

capa al cel, com buscant a Déu, enfoca cap al terra, descobreix els seu cos amb la llum  
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i fa ballar la llum, està molt concentrat i els seus companys l’observen en silenci, es 

crea un moment màgic. 

Quan acaba li dic que ho ha fet molt bé, que ha transmès molt bé la idea de la soledat 

de la Lola. Li demano que ha pensat, que s’ha imaginat mentre ballava i m’ha dit que 

buscava a Déu i que després representava la soledat de la Lola buscant el camí per 

agafar la línia 5. 

Quan ha estat el torn de L’Emily ha estat més difícil, s’ha encongit i li he demanat 

si ho volia fer, però no em contesta, es posa a plorar. L’animo per a que ho fem les 

dues, amb una llanterna cada una. 

El Fahim i l’Unai em demanen si poden llegir el conte: 

 

 

 “ .....Ivan “ 

L’Emily triga a sortir i els altres infants s’impacienten, diuen que si no surt L’Emily 

que poden sortir ells, jo els demano que li deixin temps, que cadascú té el seu ritme. 

Sovint fan referència  a la càmera; el Fahim es preocupa per si deu estar ben 

enquadrada i l’Unai sempre diu que vol veure el que gravem. 

Mentre L’Emily no surt, estem a les fosques i el Fahim, el Kim, comencen a parlar 

que potser hi ha un fantasma, que nosaltres no el veiem però la càmera sí. El Fahim diu 

“Em fa por eh”. 

 

 

Cançó: “Pickly pear” Portico Quartet 

Mentre sortim a escena a la gravació se sent com el Fahim i l’Unai diuen “Està 

plorant una altra vegada!” referint-se a L’Emily “Que pesada!” 

“ No fa res! “ ”¿Por qué le cuesta tanto? 

Quan acabem L’Emily m’abraça amb un braç i es recolza sobre mi i em diu “l’Unai 

m’està molestant”. El fet que m’hagi abraçat és ben insòlit, a L’Emily li costa molt 

agafar confiança amb algú. Això vol dir que aquesta confiança s’ha començat a crear i 

només amb 6 sessions ja que ella no va venir a les 2 primeres. 
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El Tutor i jo li diem a L’Emily que molt bé per haver sortit 

El Kim diu en veu baixa “Què molt bé si no ha fet res?” 

Continuen dient “Està plorant” “Quina tonteria” (en veu baixa) 

“A l’institut....música per ballar” 

Fem música amb objectes i veus mentre el Fahim (la Lola) balla. El Fahim de 

seguida s’ofereix per fer de Lola però diu “ Jo faig de Lola però no sóc gai eh?”. Es 

posa una tela per sobre a mode de vestit i entre tots improvisem una cançó amb el nom 

de la Lola. 

Jo dic, li farem música per la Lola, una música que soni bé. 

Kim” Sí, música romàntica, de primera cita”  

Cada cop que canviem d’escena hi ha molt soroll i juguen, es desconcentren i els he 

de demanar que tornin l’atenció al conte. 

 

 

El Kim llegeix el següent paràgraf “trolls de paper” 

Cançó: “Black Sands” Bonobo 

Estan molt dispersos, he d’entrar a dinamitzar, fent exemples de com representar-

ho. L’Emily seu al terra mentre observa els demés, els altres juguen, salten, fan com si 

juguessin a basquet, el Rui com si fés “Trolls” de paper, és molt expressiu, molt teatral 

però no ho balla. 

 

Unai llegeix: “pizza” 

Cançó: “Alviverde” Jun Miyake i Arto Lindsay 

Hi ha molta dispersió, entro per anar recordant el que passa al conte, donant idees 

de moviment, n’agafen algunes però cadascú aporta moviments nous. 

L’Unai vol tornar llegir. Llegeix el final del conte. 
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“...karate...” 

Al principi no es concentren, juguen, el Fahim vol fer de Víctor, proposo a l’Aruna 

per fer de Lola però se m’acosta  i molt assertiva em diu que no ho vol fer. Respecto la 

seva decisió. La meva resposta és diferent amb L’Emily perquè L’Emily no em diu en 

cap moment que no, sembla que vol que insisteixi i estigui per ella, és per això que 

l’animo a fer-ho. 

Hi ha molt soroll, fins i tot el Kim demana silenci. Parlant del Karate tots proposen 

al Boris per fer el paper de Rui i recorden que ha quedat campió de Catalunya, el Fahim 

li explica com és el conte i el Boris fa com si tingués el braç lesionat. 

L’Oto a part d’arribar tard està totalment fora del que estem fent, l’Unai fins i tot li 

diu “Oto, aniràs cap a casa eh?” 

El Boris ho entén tot de seguida, està atent, és aplicat, respectuós i participatiu. 

 

 

Cançó: “   “Wim Mertens 

Fahim fa de Lola i Xvuchan fa de Rui.  

No ballen gaire. Faig de model. 

Cançó: “To Love” Tigran Hamasyan 

Ballar al voltant del foc. 

 

El Fahim agafa una tela per representar el foc i jo hi poso unes llanternes, l’Oto li 

afegeix el cabdell de “Drapet” perquè és vermell. Ballem al voltant del foc amb les 

celles mentre vaig repassant amb veu alta tot el que ha anat passant al conte. Acabem 

ballant amb celles i cos. Tothom molt concentrat, el cercle funciona! 

 

   

Al final fem un cercle per decidir entre tots els papers que representaran cadascun, els 

demano que proposin música i que pensin un títol per l’obra. 

 

El Rui demana una cançó trista per l’inici de l’obra, l’Unai el rap de Messi, l’Oto no 

respecta el torna de paraula dels altres i quan li demanem quina cançó vol diu qe ja no 
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vol parlar. Però finalment demana una cançó de rock. El Kim i el Fahim coincideixen 

en la cançó Movimiento Naranja i la canten i la ballen. L’Emily i l’Aruna no diuen res. 

Els hi pregunto, L’Emily no reacciona, l’Aruna diu que a ella li agrada la música del 

seu país i li demano que el proper dia em digui un títol per buscar-la. El temps s’acaba 

i no podem parlar del que ha passat a la sessió. 

 

 

 

 

 

Sessió 9                             23-05-2018                                               Durada: 1 hora 

 

Espai: Sala Polivalent 

Participants: Aruna, Oto, Unai, Rui, Fahim, Emily i Kim. (El Boris no vé) 

Material: Llista d’ Spotify. La majoria de les cançons les han escollit els infants, 

altaveus, Trípode, càmera compacta, objectes i instruments, tela, llanternes, conte imprès 

pel narrador, conte amb apunts en cada escena amb els personatges, cançons... 

Objectiu de la sessió: Dediquem aquesta sessió a la gravació del vídeo del final del 

procés. Els  infants fan una representació del conte que ells mateixos han creat. 

 

Al principi de la sessió l’Unai està molt negatiu, diu que no vol fer res, li dono 

responsabilitats, que m’ajudi col·locant el trípode, els altaveus,...i de seguida s’implica 

i s’anima a participar. 

 

Escalfament: Li demano a l’Unai si es pot encarregar ell de fer relaxació i 

escalfament....... 

Escenes, personatges i música: 

Les paraules subratllades són les que es van escriure els participants i es van escollir a 

sorts per anar construint el conte. 

Música: “Jocelyn Flores” XXXTentación (Escollida pel Rui) 

Narrador (Kim): 

Hi havia una vegada unes tisores (Oto) que estaven molt brutes i no tallaven bé, també 

hi havia una noia que es deia Lola (Fahim) que tenia una vida molt difícil. 
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Música: “At my side” Joona Toivanen Trio 

Narrador (Kim): 

La noia (Fahim) era molt bona jugant al “Fortnite” però de vegades perdia i es posava 

trista. 

Narrafor (Kim): 

La Lola (Unai) creia molt en Déu i no tenia família, anava sola a l’escola amb la línia 

5. 

Música: ”Dos Camells” Os Meus shorts (Aquesta cançó l’hem ballat en altres sessions 

i els infants creuen que representa molt bé la soledat de la Lola) 

Aquesta escena es representa a les fosques, l’Unai juga amb la llum de la llanterna, 

representa molt bé la soledat de la Lola i cerca de Déu. 

Narrador (Kim): 

Música: “Toki no senrei...” Jonny Greenwood 

Era una noia (Emily) amb molt bon cor i el seu millor amic es deia Ivan (Fahim), 

aquest era molt bo jugant al futbol. 

Representen l’escena a les fosques amb una llanterna cadascú. L’Emily gairebé no es 

mou agafant la llanterna entre les mans per a que faci una llum vermella, representa el 

cor, el Fahim balla amb la llanterna al seu voltant. 

Narrador (Kim): 

A l’escola hi havia un noi que li agradava molt la Lola (Fahim) i li posava música per 

ballar. 

Fem una improvisació fent música amb la veu, objectes i ritmes mentre el Fahim (Lola) 

balla. 

Se’ns acaba el temps, continuarem la gravació el proper dia. 

Sessió 10                                 30-05-2018                                         Durada: 2 hores 

 

Espai: Sala Polivalent i Aula d’acollida: 

Material: Mòbil amb llista d’ Spotify, altaveus, trípode, càmera compacta, tela, 

llanternes, conte imprès pel narrador, conte amb apunts en cada escena amb els 

personatges, cançons, entrevistes escrites. 

Participants: Unai, Oto, Aruna, Kim, Fahim, Boris. El Rui arriba quan ja hem gravat 

el vídeo, en el moment de les entrevistes i L’Emily no vé. 
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Objectiu de la sessió: Acabar la gravació del vídeo i fer una entrevista per escrit als 

infants i nenes sobre el procés. Al final els demanaré que facin un dibuix de la figura 

humana per comparar-lo amb el que van fer abans de començar les sessions. 

Narrador (Kim): 

Música: “Can’t stop the feeling” Justin Timberlake (Escollida per L’Aruna) 

A la Lola (Aruna) li agradava molt fer “trolls” de paper i el Rui (Unai) era feliç jugant 

al bàsquet. 

Com que el Rui havia de fer el paper de Víctor i no ha vingut animo a l’Unai per a 

que ho faci, al principi diu que no sap com fer-ho però quan poso la música s’anima. 

L’Aruna avui està molt participativa, quan no hi ha L’Emily participa més. 

 

Narrador (Kim): 

Música: “Sleepwalkers” Omer Klein 

Un dia el Rui (Aruna) va posar una pizza al foc i es va cremar i el seu amic Ivan    

(Fahim) es va posar trist perquè tenia molta gana. 

L’Aruna se m’acosta abans de gravar i em demana si també pot fer de Rui a la 

propera escena, normalment no s’ofereix voluntària. 

El Fahim s’ofereix sempre voluntari i li dic que cal que repartim els personatges per 

a que tothom tingui el seu espai, ho entén i anima els altres si volen fer d’Ivan però 

com que ningú ho vol fer finalment el representa ell. 

Narrador (Kim): 

Música: “No one’s bothered” Sleaford Mods (L’Oto proposa una cançó d’aquest estil 

i quan li ofereixo aquesta l’accepta). 

En aquell moment va arribar l’Oto (Oto) i es va menjar la pizza mentre jugava al “ 

Minecraft”. 

Narrador (Kim): 

Música: “French quarters in rain” Jean Permentier  

El Víctor (Boris) acostumava a anar a classe de Karate però un bon dia es va lesionar. 

Narrador: 

Com que el Víctor no es podia moure de casa un dia la Lola (Oto) li va fer una visita 

però, de sobte, ella es va convertir en Hulk (Oto) i li va trencar un armari. 

Música: “Smack my b**** up” Prodigy 
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El primer cop l’Oto s’ho agafa tan a pit que comença a donar cops als mobles de veritat. 

Parem la gravació i li explico que ho ha de fer de forma figurada, que està representant 

un poper que no es la realitat, es mostra decepcionat . A la segona gravació ho representa 

però no ho fa de veritat. 

Narrador: 

Música: ”At my side” Joona Toivanen Trio 

Un cop va tornar a ser ella mateixa (Fahim) li va demanar perdó al Víctor (Boris) i li 

va dir que l’estimava. 

El Fahim es posa la tela per sobre volent representar un vestit, jo l’ajudo i li poso 

com si fós un vestit de veritat i ell em diu “Però no sóc una noia eh?” Li dic que és una 

noia  a la ficció, que el que es representa a la ficció no té perquè ser real. I em diu “Però 

què he de fer?” Jo li contesto “Com li diries a algú ballant que l’estimes” i es posa 

vermell i em diu que això no ho sabrà fer però ho intenta. 

 

Narrador (Kim) 

Música; “Movimiento naranja”  Yuawi i Moi Barba (l’escullen el Kim, el Fahim i el 

Rui) 

Llavors van començar a ballar amb les celles al voltant del foc acompanyats de tots els 

seus amics! 

El Fahim col·loca la tela al mig amb les dues llanternes representant el foc. 

Quan acabem recollim entre tots (els demano que col·laborin i els fa il·lusió fer-ho, 

fins i tot hi ha competitivitat per veure qui ho fa. 

 

Fotogrames extrets del vídeo del conte creat entre tots: 
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ANNEX  5. Autorització de drets d’imatge: 

 

 

 

ANNEX 6 :Taula per enregistrar la informació obtinguda després de les 

entrevistes al tutor d’acollida i a les tutores de 5è i 6è.  

  

(Febrer 2018) 

Preguntes prèvies: 

País d’origen de l’alumne: 

Data de naixement: 

Data arribada: 

Idioma matern: 

Unitat familiar a Catalunya i si ha deixat familiars al país d’origen: 

Motius de la migració: 

 

Autorització drets d’imatge: 

Nom i Cognoms:                                        DNI/NIE: 

Pare/mare o tutor/a de l’alumne/a: 

Autoritzo a                                         estudiant del Màster de Mediació Artística      

de la Universitat de Barcelona, amb DNI                                             a enregistrar 

material audiovisual a les sessions de Mediació artística que es faran a l’Aula 

d’acollida de l’Escola Miquel Bleach. 

Les imatges obtingudes es destinaran a un ús exclusivament acadèmic. 

Signatura de les dues parts:                                  Data: 



134 

 

 

 

*El dol migratori inclou: dol pels familiars propers que s’han quedat al país d’origen, 

dol per la pèrdua de l’ús de la seva llengua habitual, dol per la seva cultura, dol per la 

pèrdua d’un estatus social, dol pel territori (paisatges diferents). 
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ANNEX 7. Preguntes de l’entrevista escrita per als participants. 

 

Lloc: Aula d’acollida. 

Data: 30/05/2018 

1- T’has sentit dins d’un espai còmode y segur? 

         ¿Te has sentido dentro de un espacio cómodo y seguro? 

         Did you feel in a comfortable and safe space? 

2- Creus que has tingut prou llibertat per crear? 

¿Crees que has tenido suficiente libertad para crear? 

Do you think you have had enough freedom to create? 

3- Has descobert coses noves sobre tu mateix? Quines? 

¿Has descubierto coses nuevas sobre ti mismo? ¿Cuales? 

Did you discover new things about yourself? What? 

4- Has descobert coses noves sobre el grup? Quines? 

¿Has descubierto cosas nuevas sobre el grupo? ¿Cuales? 

Did you discover new things about the group? What? 

5- Què has sentit quan ballaves amb els ulls tancats? 

¿Qué has sentido cuando bailabas con los ojos cerrados? 

What did you feel while you were dancing with closed eyes? 

6- Què has sentit quan els altres cantaven el teu nom? 

¿Qué has sentido cuando tus compañeros cantaban tu nombre? 

What did you feel when your classmates were singing your name? 

7- Què has sentit ballant en contacte amb una  altra persona? 
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¿Qué has sentido bailando en contacto con otra persona? 

What did you feel dancing in contact with another person? 

8- De tot el que hem fet què és el que t’ha agradat més? 

¿De todo lo que hemos hecho qué es lo que te ha gustado más? 

Of everything we have done what did you like the most? 

9- T’has sentit incòmode en alguna situació? Quan? 

¿Te has sentido incomodo en alguna situación? ¿Cuándo? 

Did you feel uncomfortable in any situation? When? 

10- Aquestes sessions t’han servit per conèixer millor els teus companys? 

¿Estas sesiones te han servido para conocer mejor a tus compañeros? 

Those sessions have been useful to get to know your classmates better? 

11- Has descobert altres formes d’expressar-te a través de la dansa? 

¿Has descubierto otras formes de expresarte a través de la danza? 

Did you discover other ways of communication through dance? 

12- Què has sentit mentre ballaves? 

¿Qué has sentido mientras bailabas? 

What did you feel while dancing? 

13- Has imaginat coses mentre ballaves? 

¿Qué has imaginado mientras bailabas? 

Did you imagine things while dancing? 

14- Has gaudit de les sessions? 

¿Has disfrutado de las sesiones? 

Did you enjoy those sessions? 

15- Què t’hauria agradat fer que no haguem fet? 

¿Qué te hubiera gustado hacer que no hayamos hecho? 
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What would you like to do that we haven’t done yet? 

16- Has sentit que els altres respectaven la teva opinió? 

¿Has sentido que los demás respetaban tu opinión? 

Did you feel that your opinion was respected by the others? 

17- Ha sigut difícil improvisar? 

¿Ha sido difícil improvisar? 

Has it been difficult to improvise? 

18- Et sents més segur de tu mateix després del taller? 

¿Te sientes más seguro de ti mismo después del taller? 

Do you feel more self-confidence after the workshop? 

19- T’ha costat parlar de les teves emocions? 

¿Te ha costado hablar de tus emociones? 

Did you feel difficult to talk about your emotions?  

20- T’ha costat pendre decisions en el taller? 

¿Te ha costado tomar decisiones en el taller? 

Did you find difficult to make decisions in the workshop? 
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ANNEX  8: Transcripció completa de l’entrevista al tutor d’acollida: 

 

Data: 18/06/2018 

Lloc: Aula acollida de l’escola 

Enregistrament de l’àudio: Samsung J5 

Duració total: 40 minuts 

            A: Investigadora 

C: Tutor 

A: Creus que les sessions s’han desenvolupat en un espai còmode i segur? 

C: Còmode i segur? Sí, quan podem sí, clar, a la polivalent...inclús quan vam anar a fer 

alguna sessió aquí, a l’aula del costat, jo crec que sí. 

A: Em refereixo més a l’ambient que es crea, no tan de l’espai físic. 

C: Segur per ells vols dir de que no... 

A: Que se sentin en confiança... 

C: Tranquils...que no hi havia ningú mirant, que estàvem només nosaltres...jo crec que ha 

ajudat molt que estiguéssim només nosaltres, que podíem fer el que volíem perquè no era 

un espai obert que pogués passar algú i vorens, ha ajudat molt sobretot amb infants com 

L’Emily, l’Unai veure que estàvem només nosaltres. Sí, sí, sí... 

A: Penses que la mediadora (o sigui jo,hehe)  ha deixat prou marge per a la creació 

i la improvisació o penses que ha sigut massa directiva? 

C: No, crec que ha deixat prou marge i de vegades (no sé si te n’hauràs adonat tu) massa 

marge perquè els infants els costa molt improvisar, de fet si fas tu la mostra ells imiten, 

vull dir...els costa improvisar, Has deixat marge? I tant que has deixat marge! Fins el punt 

que en moments algun nen tenia tan obert allò que no sabia que fer, sobretot al principi 

els hi costava molt. 

A: Sí...de fet he anat tancant les consignes, al principi eren molt més obertes i després 

ja eren més dirigides perquè veia que estaven esperant com una ordre. No estaven 

acostumats a tanta llibertat. 
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C: Clar...els costa molt prendre una decisió. Són creatius? Sí, en alguns aspectes però clar 

els hi dius “Ara ens movem lliurement!” I només caminen. 

De fet, marge n’han tingut de sobres. Sobretot al principi, potser necessitaven estar més 

dirigits. Però clar, si els dirigeixes ja perds aquella part d’improvisació. 

A:Clar...és que l’objectiu de la MA és que ells prenguin decisions, que tinguin l’espai 

per qüestionar-se, Ostres, ara que faig amb la meva vida! 

C: Clar, sí, per exemple amb infants com el Rui no has tingut cap problema perquè de 

seguida es movia, o el Fahim, però d’altres infants necessiten més instruccions. Al 

principi ells es movien i els altres infants com que no sabien que fer els imitaven, 

A:Sí,...i al principi jo també els posava exemples i m’imitaven però més endavant ja 

no m’imitaven sinó que s’inspiraven. 

A: Creus que la relació dels infants amb la Mediadora ha sigut més horitzontal o 

més vertical? 

C: Sí, jo ho he vist prou horitzontal. Sí, no sé, jo crec que ho has fet molt bé, si tens algun 

dubte en aquest aspecte jo crec que ho has fet molt bé. De fet al principi que havia de dir-

los jo: escolteu-me, l’Ainara és una mestra, és col·lega però és mestra, hem de fer-li una 

miqueta de cas perquè sí que és de veres que hi havia una relació molt propera. 

A: Sí...en alguns moments hauria sigut més fàcil posar-me en plan autoritària i dir 

prou, però tampoc volia agafar aquest paper no, tot i que té la dificultat que se’t pot 

desmadrar tot però bé, aprofitant que hi erets tu i feies de poli malo de tant en tant 

per posar ordre...hehehe ja m’anava bé. 

C:  cops abans de que vinguessis em tocava fer-ho, ara vindrà l’Ainara i jo estaré vigilant 

porteu-vos bé que és la mestra. 

A: Jo és que no em volia posar autoritària, tot i que de vegades m’havia de controlar 

perquè no volia agafar aquest rol i els infants tampoc em coneixien ni em tenien 

confiança, no volia intimidar-los. 

C: Clar, de fet és una activitat que si vols que els infants tinguin llibertat no pots tenir un 

paper autoritari, està clar. Vull dir...ho has fet molt bé. 

A: Creus que la comunicació entre la mediadora i el grup ha sigut bona o hi ha hagut 

explicacions que no han quedat clares? 

C: Potser al principi sí hi havia consignes que no quedaven clares però tu mateixa has 

anat adaptant-ho, quan veies que els infants no sabien que fer ho explicaves d’una altra 

manera o ho acotaves més. 

A: Creus que s’ha aconseguit crear un vincle entre la mediadora i el grup? 
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C: Sí, i tant, i tant, sí, sí ·I ja no tornarà? Sí, sí, un vincle ben xulo, afectiu... 

I mira que al principi jo em pensava que infants com sobretot l’Unai qu no li agradaria 

gens ni miqueta...i després “I per què no vé avui?” Perquè tenia que fer no sé que “Quan 

vindrà?” 

A: Sí... jo crec que és un dels objectius complerts, que se n’han complit poc però 

aquest sí 

C: Sí, sí, amb la mediadora i amb l’activitat també saps? Estaven engrescats, sí que volien 

fer-ho. 

 A: Bé la següent pregunta ja gairebé l’has contestat: Creus que els infants i les    

nenes han gaudit de les sessions? 

C: Sí, sí..hhhhmmm inclús nenes com L’Emily per exemple que sembla que està allí 

avorrida, que no fa res, després al parlar amb tu es nota, que s’ho ha passat bé, que potser 

a patit una mica de vergonya però li agrada el que fa.  

Jo a L’Emily ara, a final de curs veig que està ...que parla una miqueta més, que ho intenta 

en català i suposo que molta culpa la tenen aquestes sessions. Ha sigut a última hora 

però...s’ha obert una miqueta al grup. 

A: Aquesta pregunta ja l’has començat a contestar: Creus que aquestes sessions han 

ajudat a complementar les funcions de l’Aula d’acollida com per exemple l’expressió 

oral en català? 

C: Ssssssí, sobretot allò, el que et deia a lo millor perdre una mica la vergonya, clar perquè 

moltes vegades no es parla perquè tens vergonya, perquè no estàs molt segura de si ho 

fas bé i tens vergonya i per això no parles. Jo crec que el fer aquestes activitats d’alguna 

una manera no sé si perds vergonya o agafes el costum de patir una miqueta de vergonya 

i crec que sí, sobretot amb la que més ho he notat ha sigut amb L’Emily que ara a la que 

més falta li feia, amb diferència jo crec que sí, sí, sí 

A:Has observat canvis o millores a nivell de grup?(comunicació entre iguals, 

autoregulació del grup o la cohesió del grup). 

C:Això és més difícil... 

A: Si no has vist canvis ho pots dir eh? Hehe 

C:Ja...no, no ho sé...és que clar com que és un grup tan petit......digam que...clar, a nivell 

de grup també hi ha que mirar cada nen, ui no sé si la pregunta de després... 

A: Bé, si vols contestar les dues alhora... 

C: Jo sí que he vist que a lo millor infants que estaven una miqueta més al marge, pues 

s’han involucrat una miqueta més amb el grup però el grup en general és que des del 
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principi, com que eren poquets i és un treball molt de parlar i de jugar crec que hi havia 

prou cohesió, sí que en fets puntuals sí que em sembla que ha ajudat a això, a...participar 

més a tot el que es feia a l’aula. 

No sé, no t'estic contestant... 

A: Sí, bueno...desinhibir-se no? sobretot 

C: Sí, sí,...no sé...entre ells ja eren prou desinhibits en general i juganers i si es barallen 

en plan de broma, des del principi. No et sabria contestar. 

A. L’Emily tenia bona relació amb el grup? 

C: No, L’Emily és el cas aquest que et deia puntual, que sí que he vist la millora. També 

era la que , amb diferencia la que més ho necessitava i a lo millor L’Aruna també s'ha 

obert més s'ha tret la vergonya, fa broma. 

A: Bueno...l'últim dia no volia ballar el primer dia del vídeo i l'últim dia va voler fer 

dues escenes seguides, va acabar-ne una i diu "puc fer la següent?"he he 

C: Sí, sí penso que clar...el Fahim, l'Oto no tenen vergonya, el Rui bé, l'Unai...sí, l'Unai 

ha fet molta millora a nivell de, jo que sé, soltar-se una miqueta i no anar de malote però 

en el tracte amb el grup ell estava prou integrat, vull dir...jo crec que les dues que més ho 

han notat han estat L’Emily i L’Aruna, que participen molt més i no sé si dir més alegres, 

més felices o més tranquil·les, a lo millor no tanta por de fer mal, de que es riguin o... 

A: També al ser dues noies en front de tants nois...de vegades veia que les deixaven 

una mica a apart alhora de fer parelles o com que es posaven junts els nois i les 

deixaven...o potser elles mateixes també 

C: Clar són maneres diferents 

A: En aquesta edat... 

C: Clar...els nois estan sempre barallant-se i...vull dir... 

A: Però han sigut els més participatiu que jo esperava que fos al revés, a excepció 

de L’Emily, que potser L’Aruna participaria més però els nois són els que han 

aclaparat més diguem... 

C:Clar...perquè tenen costum de jugar i clar d'alguna manera, sobretot al principi s'ho 

prenien...i jo els hi havia de dir-lis ei ei! que no estem jugant,com són tan de jugar i veien 

que l'activitat era tant oberta...doncs es tiraven a la piscina de cap però sí han millorat 

sobretot L’Emily sobretot i L’Aruna també. 

A:Creus que per exemple l'Unai pot haver millorat l'autoestima o veure's capaç 

de..de fer coses perquè molts cops deia és que no estic seguro, és que no ho faré 

bé...després s'atrevia i veies que ... 
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C: Sí, sí, durant les activitats sí que he vist un canvi molt...de fet ja et dic que tindriem 

problemes amb L’Emily i amb l'Unai i amb l'Unai no ha sigut així, amb l'Unai ammmmm, 

algún dia ha fet ahhhh, s'ha creuat però jo m'esperava mooolts més problemes. Durant les 

teves sessions, ostres, s'ha obert, ha canviat molt, s'ha obert moltíssim i aquí a l'aula? pos 

m'imagine que també el que passa que quan troba alguna dificultat jo crec que ho duu 

molt molt en dins...de seguida diu: No sé, no ´se, no sé...encara continua fent-ho. No tant 

com al principi, això és de veres. 

A. I...normalment a l'Aula d’acollida i a l'aula ordinària quan s'anima a fer algo 

aclapara molt com aquí?L'Unai? Dic com per exemple el dia del conte, el segon dia 

que estavem escrivint el conte es va animant, animant i es va posar al davant i només 

ho volia fer ell. Al principi no volia i després...l'altre extrem. 

C. Ho fa de vegades però nooo...ho fa quan es sent mooolt mooolt segur o si veiem un 

video es posa ell primer i...però no, quan és una qüestió més, no sé com dir-ho,més 

conceptual, més acadèmica si no es veu molt seur...participa però clar no agafa aquell 

protagonisme.No..no...jo crec que, per a bé, no ho dic com una cosa negativa eh?, 

participa molt més però no es posa ahí a dir ara calles tu ara vaig a parlar jo, això no. Ho 

fa quan es veu, no sé si molt motivat o segur del que està fent. Queclar, a l'aula ordinària 

això no li passa mai. 

A: Ja...perquè potser no troba el seu espai no? Tants infants.. 

C: Ja...però aquí sí, algún cop sí que ho fa. 

A: El Fahim, jo l'he vist des del principi super bé, hehe 

C: Sí..el Fahim.. 

A: És molt complanet no? vol fer-ho tot molt bé i.. 

C: Sí, el Fahim de vegades em toca dir-li, Fahim està parlant no sé qui, perquè sempre, 

quan estem parlant d'alguna cosa i li surt algun comentari ell vol dir-ho, vol dir-ho. Sí, li 

agrada participar, li agrada que tu com a mestre o com a monitora, no sé hehe, que 

sàpigues tu  que ell està pel treball, que li reconegues, molt bé Fahim però és que de veres 

que ho fa molt bé. 

A: Jo veig que busca també molta acceptació allò de fer les coses com s'esperen d'ell 

no? 

C: Sí, ho fa sovint...ja no sé si tant com s'espera d'ell però quan fa alguna cosa li agrada 

que li reconeguin. que si dius Unai molt bé! Salta el Fahim i diu jo també ho he fet bé 

no?Lia agrada que li diguin...Són infants...És dels primers que marxaran de l'Aula 
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d’acollida perquè la llengua ja va prou bé...com que no té vergonya de participar que parla 

molt, es fixa molt en les coses que li dius i ell va corregint . 

A: Sí, quan va fer el qüestionari escrit em preguntava  això com s'escriu bé, com 

s'escriu correctament. Es preocupava molt de com s'escrivia bé. 

A. I l'Oto? 

C:ahhhh de l'Oto...ai l'Oto...que et diré de l'Oto uhmm, no ho sé...no ho sé, no ho 

sé...sembla que per ell ha continuat sent un joc, em sembla a mi. 

A. Sí...jo crec que és el que menys s'ha involucrat  en el procés, diguem. 

C: Jugava, quan li tocava ballar ballava però perquè estava jugant a ballar, quan li tocava 

cantar jugava a cantar i...jo crec que per a l'Oto ha estat tot un joc. Però tant les activitats 

teves com l'Aula d’acollida com la classe ordinària . 

A. I molt dispers... 

C: Moltíssim, moltíssim. Jo.L’Oto no sabria dir-te si hem aconseguit alguna cosa amb 

ell.. 

A: Ja... 

C: S'ho ha passat bé però clar, tampoc necessitava passar s'ho bé perquè ja s'ho passava 

bé qualsevol dia normal. No s'ha obert als companys perquè clar, no ho necessitava 

perquè, de fet està massa obert a la broma i...no sé de l'Oto...a lo millor de tots pot ser ell 

el que menys, el que menys...no sé,si ha tret de les sessions. Que s'ho ha passat bomba 

eh? S'ho ha passat super bé però no sé si en ell hi ha hagut algun canvi. 

A: Ja...a mi em sembla que és el que menys he vist també i menys involucrat i menys 

també...a l hora de fer el vídeo tots estaven allà com posaràs la càmera? com molt 

interessats per tot i ell estava allà, jugant,... 

C:Ho fa aquí a classe, ho fa amb la tutora, al menjador, ho fa sempre. L'Oto és que és un 

cas, no sé, especial, s'ha parlat amb la família i tot perquè...però no té res a veure amb les 

sessions. 

A: Ja...I...el Kim...potser...bueno, jo des del principi l'he vist molt participatiu... 

C: El Kim sí, el Kim és que va arribar aquí, llevat del Boris, l'anterior que va venir, el que 

va arribar més tard va ser el Kim però va arribar...en un dia ja estava integrat... 

A. El català...molt ràpid... 

C: Sí, sí, molt treballador...crec que ja t'ho vaig dir que es va baixar una aplicació per 

aprendre català abans d'arribar aquí. Molt treballador, molt atent ara a lo millor no sé si 

per la teua culpa , hehe, o què però ara està més juganer, abans estava més pel treball ara, 
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està pel treball eh?, quan es posa treballa i treballa molt bé però ara ja està més per la 

broma hehe. S'ha integrat super, super bé. No sé si tirar-te a tu les culpes hehe 

A: heehe s'ha deixat anar no? 

C:SÍ, sí, però no sí que estava involucrat en l'activitat i sí, sí, el Kim sí. 

A. I fins i tot hi havia moment que regulava al grup quan deia Vaaa pareu ja de 

jugar, com...estem per l'activitat. 

C: Sí...és que és molt treballador  

A: Sí, i els hi deia eh amb tota la seguretat Pareu ja...hehe 

C: I mira que li vas fer tu llegir i...a lo millor l'Unai hagués pogut llegir amb més fluidesa 

o millor o amb menys dificultats però ja veus. Que he de llegir? Doncs a llegir 

A: No...es va oferir ell eh? 

C: Ah molt bé! 

A: Bueno, vaig intentar respectar primer a qui sortia voluntari i després ja vaig 

proposar però va ser el primer que va dir "Jo vull ser el narrador!hehe 

Sí, no...el Kim molt bé. Provablement també el arribar aquí i haver-hi aquestes sessions 

també...veure tanta diferència del cole d'on venia al cole aquest tanta llibertat, pues també 

li va ajudar a , pues a tot a no sé, a l'hora del pati posar-se a jugar amb els altres nens, a 

tot. 

A: I el Rui? El veia molt motivat al principi i al final, no sé si perquè està cansat ara 

a final de curs o...això...l'últim dia el vaig veure com molt...potser els dos últims dies, 

com mig avorrit o desmotivat amb l'activitat i a l'hora de fer el qüestionari "És un 

examen? és que no tinc ganes de fer-ho i de fet va contestar moltes coses així com 

que no quadren entre elles perquè ho va fer com desganat potser, no? 

C. El Rui el que passa és que de vegades sí que ve esgotat!  

A: Deia que tenia molta son en moltes sessions, que no s'havia sentit còmode, dic 

però per què no et vas sentir còmode? diu "Perquè tenia son" 

C: Sembla que hi ha dies que ve...ja et dic, es tomba a la taula, dius Rui, vé cansat, no sé 

sí...diu que va tard al llit, probablement té molta culpa els videojocs, però això passa amb 

molts infants del cole. I clar, a casa no estan molt per a ells i... segurament van al llit tard, 

inclús alguns nen, com pot ser és el cas del Rui que a mitat de la nit es desperten i es 

posen a jugar. I ell ve cansat però jo crec que sí que en general s'ha involucrat, jo l'he vist 

bé en les activitats i ja et dic que la mateixa tutora ha vist un canvi brutal en el Rui, quan 

vam fer l’avaluació estava super contenta amb ell, jo també, jo també. 

A. Sortirà de l'Aula d’acollida l'any que ve o no? Encara li falta 
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C: Anirà a l'institut. 

A: Ah clar és veritat! 

C: El Rui anirà a l'institut ehhh està proposat per a que surti, no ho sé allà, ja em perdo. 

Però sí el vam proposar per a que sortís fora, a l'institut ja veurem el que fan allí. El Rui, 

el Fahim, l'Unai ha de sortir també però el Rui, no sé, el Rui molt bé. I la millora no tant 

aquí a l'Aula d’acollida sinó fora en el gran grup ha sigut molt positiva o...a evolucionat 

moltíssim. Ja et dic, la tutora contentíssima amb ell. 

A. I L’Aruna? Des del principi que l'he vist molt assertiva, com que sap molt bé el 

que vol, si no vol ballar diu que no, tranquil·lament, hehe si vol ballar diu que sí, no 

sé...com molt segura del que vol. 

C: Sí, L’Aruna, clar és que també és tan treballadora uqe vull dir, a evolucionat moltíssim, 

en català ha evolucionat moltíssim  

No té vergonya...bueno...a a lo millor té vergonya perquè parla molt fluixet i li has de dir, 

una miqueta més alt però vull dir, que ho intents i sap que no sap dir bé les coses però no 

és un problema per a ella, ja ho diu i  quan li corregeixes llavors repeteix i vull dir... a 

principi de curs costava molt més. Ella sí que s'ha obert ja et deia, sobretot L’Emily però 

L’Aruna també, hi ha hagut...no sé com més confiança en ella mateixa. 

 

A. I el Boris?  

C: El Boris participa i s'entera de moltes coses i clar però el que passa és que com que 

és tan nou digam i falta tant tampoc ha sigut molt clara l'evolució. però al Boris també li 

ha anat molt bé quan justet ha arribat estàvem ja amb le projecte i moure's amb els demés 

i fer el que fan els demés clar, per fer aquestes sessions o activitats no necessitava parlar 

català, com més o menys entén prou bé...si no per la paraula a lo millor pels gestos, no 

sé, com entén molt bé totes les sessions que ha fet amb tu ha pogut fer-les amb tot el grup 

i això és super positiu a l'hora de fer pinya és molt positiu, no ho sé. 

 

A. Doncs no ens falta ningú més. Sobre canvis individuals vols afegir alguna cosa 

més sobre apoderament, autoestima, assertivitat, si ha afavorit la creativitat i la 

imaginació... 

C. (Silenci) 

A: O això creus que ja es treballa en altres activitats del projecte Tàndem? 
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C: Ja clar, es treballa molt això. Amb el VTS per exemple es treballa molt què està 

passant? Doncs jo penso que podria ser...A l hora de dibuixar també però no sé molt bé 

què dir-te. Més que res perquè se m'ha oblidat la pregunta .haahaha 

A. Hahaha...Si creus que les sessions han pogut estimular la creativitat i la 

imaginació dels infants. 

C:Sí...jo crec que com a mínim els has donat moltes oportunitats a ser creatius. Has 

tingut molts moments de dir ara farem això però cadascú com vulgui, ara, tot això, vas 

agafant pràctica també no? Per ser creatiu també... 

A. No és fàcil... 

C: has de tenir espais i moments que et permetin ser creatiu i les teves sessions eren 

justetament això, segur sí o sí ha sigut positiu A lo millor jo no tinc una prova empírica 

de et digui mira clar és que això...després no sé amb els dibuixos que van fer... 

A. lo d'interpretar-los segons un mètode...però han repetit bastant el patró del 

primer dibuix hehe, sí 

C: Clar, és que n'hi ha, el Fahim per exemple sempre fa el mateix nino... 

A. Sí, aquest de les cicatrius no? així musculós. 

C: O amb el cabell així de costat, no sé per què... 

A. (mirant uns dibuixos que i ha penjats a l'aula) L’Aruna igual tot, la flor, el 

mateix... 

C. Això és perquè ells ja s'han acostumat a fer un dibuix que els agrada i sempre fan 

el mateix. L’Emily, L’Emily és la que no hi havia manera de que fés un dibuix i ara 

sembla que pot fer alguna cosa...De fet el primer dibuix que va fer ja la veia que anava 

traient la carpeta perquè tenia un dibuix que li agradava i el volia copiar. Ara si li dius 

que faci un dibuix li costa molt però ja no és allò que...si no tinc una cosa que copiar no 

puc fer res. 

A: Quina activitat de les que hem fet has trobat més interessant o t'ha agradat 

més? Vols que repassem? Les llanternes, improvisació amb veu i moviment, ballar 

en contacte amb una altra persona, mmm, lo del conte, lo de les emocions, ballar i 

dibuixar les emocions... 

C: Sí, sí,...aquella activitat d' expressar les emocions de manera gràfica el que tenia és 

que estava molt. molt, molt ...que venia al pèl al cole, pel projecte que estaven treballant, 

era una activitat que semblava que estava feta des del centre venia molt bé aquella 

activitat  però a mi de les que més m'han agradat...el fet aquell del moure's en parella, no 

sé, allò m'agradava. Hem d'estar junts, hem de fer una cosa i ostres, podem estar junts 
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sense barallar-nos hem de fer una altra cosa, que a lo millor costava perquè clar ajuntar-

se dos infants és o riure's perquè em fa vergonya o s' anem a barallar i ...barallar-nos de 

jugar. Però em semblava interessant no? Poder estar junts fent una activitat i que pugan 

saber que es pot fer...que no passa res que tenen que perdre la vergonya que podem tocar-

nos i no ens morim, més els infants que les nenes, és com que no, o juguem a barallar-

nos o no em toques. 

A: Sí...bueno això dels infants...el Fahim quan va fer de Lola em va demanar que 

li fes un vestit em va dir uns quants cops però no sóc una nena? I jo no sóc gai eh? 

Que quedi clar. 

C. És que també, clar, el centre que tenim és el que tenim...venen de cultures a lo millor 

que vistes des d'aquí semblen molt masclistes i clar...allò els hi preocupa. No jo sóc un 

home i sóc el matón del barri. 

A. Era com que tenia moltes ganes però que sobretot no hi hagi cap confusió, 

hehe. 

C. Clar, és que tenen aquest handicap digam no? de que la cultura és molt, no sé si dir 

masclista però ojo que jo sóc home! I clar això els costa. al centre es veu al dia a dia. Hi 

ha un nen que té molta ploma i clar...hi ha problemes amb ell perquè tots es claven amb 

ell tots, tots, és com que tots han de ser super machotes, passa més amb els musulmans o 

sudamericans també són super "machotes". I clar, crec que l'activitat aquella de tocar-se, 

d'estar en contacte amb l'altre jo crec que els hi va,,, 

A:De fet ho van fer molt bé el segon cop, ho van fer dues vegades i l'últim... 

C: sí, sí,...això em va agradar...i lo de les llums també! Em va agradar perquè era una cosa 

molt diferent que no havien fet mai. 

A: I...una curiositat...a l'escola a part d'Educació emocional feu alguna activitat així 

de gènere o de...sobre la homosexualitat o feminisme,... 

C. Jo la veritat és que no sóc tutor, només sé el que fem a l'Aula d’acollida i la veritat és 

que no hem fet res...hem treballat en educació en valors, algun vídeo però així específic 

de... 

A: És que ho dic perquè jo...tampoc he estat a tot arreu però no he vist res així 

com,...de vegades en algun quadre es podria haver tractat però he vist que no s'ha 

aprofitat prou. 

C: Sí, és una bona proposta, sí es treballa, el respecte, la tolerància però clar no 

específicament en aquest aspecte. 

A: treball en diversitat sexual, diguem 
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C: En un centre com aquest no aniria mal, eh?  

A: Es que he vist que es van treballat moltes coses però això específicament no. 

 

C: Jo tampoc i jo no ho he fet. però sí, com a proposta per a l'any vinent és ben bona. 

A.hehe. Quina de les activitats no t'ha agradat tant o creus que no ha estat adequada 

pel grup. 

C:Quina de les activitats?(Silenci). Torna'm a recordar activitats... 

A: El conte, el vídeo, llums, caminar grup, imaginar el nostre paisatge, ballar en 

contacte, ballar amb els ulls tancats, improvisació amb veu, objectes i moviment,... 

C. Te n'he de dir alguna? 

A: Home si la veus sí. Alguna que diguis ostres, no m'ha acabat de concèncer o 

l'hauria fet diferent... 

C: No et sabria dir... 

A: Llavors és que no n'hi ha cap,hehe. 

Clar, lo de les emocions, és la que tenia dubtes sobre si fer-la o no i t'ho vaig 

comentar i em vas dir  que  la veies bé...lo d’expressar la ràbia, pensava ara es 

desmadraran... 

C: No però va sortir bé. No ho sé, a lo millor quan lo dels instruments quan utilitzàvem 

objectes pues, clar, hi havia algun instrument super xulo que volien tots i a lo millor algun 

nen s'havia de quedar amb el pot aquell de maraca  però clar no vas a dur 

instruments...clar. No sé tots, a mi m'han agradat tots. 

A. El viso en realitat és com un assaig no com una obra final perquè en realitat 

tampoc és com una improvisació al moment, dic que hauria sigut més xulo tenir 

temps i haver fet algo més estètic o més artístic.  

C. Clar...si tens molt de temps muntes un escenari si vols i clar estaria xulo, però el temps 

és el que hi ha. 

A: Però com que ells insistien tant i feien tant de cas a la càmera i sempre deien, 

volem veure els vídeos que graves, per això vaig decidir a fer això per a que es 

veiessin. 

C. Sí, si em va semblar molt bé i va quedar molt bé... 

A. El final m'encanta, lo de les celles..hehe fa molt riure 

C: Lo de les celles sí hehe 
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Jo al principi quan comencen lo de les tisores dic uix, uix uix, no ho veia molt clar però 

el resultat final em va agradar i a ells també els va agradar. Sí, sí, de fet hi ha infants que 

m ho han demanat. 

A: Creus que les sessions han estat massa llargues o massa curtes? 

C: No ho sé...és que aquí tinc el problema que clar, em quedava jo sense el temps,hehe 

però no em sembla que forem massa llargues, no...jo crec que han estat prou adequades. 

Al principi potser vam agafar més temps...però jo crec que bé...el dia de les llums per 

exemple, si haguéssim tingut més temps...clar, és millor fer-ho tots els infants el mateix 

dia. 

A: Les emocions tampoc vaig tenir temps de fer-les totes... 

C: Sí que hauria estat bé tenir més temps, però clar... 

A: Era el que hi havia, tampoc et volia prendre temps. Tampoc volia influir en la 

funció de l'Aula d’acollida, treure temps de un espai que és important, no? 

C: però ja veus que ha ajudat a la feina d'acollida també vull dir... 

A: Creus que la MA amb dansa o EC o amb una altra disciplina podria ser un bon 

complement per acompanyar infants i nenes en risc d'exclusió social a les escoles? 

C: Però ho dius com a activitat...no entenc molt bé la pregunta. 

A. Com a activitat paral·lela a la educativa, sí, extraescolar o dedicar part de l'Aula 

d’acollida o de l'aula ordinària per facilitar aquests espais de llibertat i creació 

C. Sí, clar, clar que ho veig positiu, ja t'he dit abans que qualsevol moment o qualsevol 

proposta que faci que els infants hagin de prendre decisions, que hagin d'improvisar, em 

sembla super important. I en quant a l'EC et fa perdre una miqueta la vergonya et fa estar 

més, no sé com dir-ho, estar més a gust amb tú. perquè al final si tens vergonya estàs 

malament perquè...i crec que és molt molt positiu això. Molt positiu en aquest aspecte. 

A. A les sessions han faltat espais, bueno sempre hi ha un espai de paraula i no en 

totes les sessions s'ha pogut tenir aquest espai per falta de temps però és important 

reflexionar sobre la creació, diguem,... 

C. Què han fet, si s'han sentit bé o no?.. 

A.Sí, o sobre el què han representat. Com el dia que van ballar el seu paisatge i 

després el van descriure o el dia que vam parlar de les emocions. En aquella roda 

van sortir coses molt xules. Lo de l'Unai "El que m'agrada més de mi són els punys!" i jo 

vaig dir Ui, els punys? (que no ho hauria d'haver dit) no? i diu "Bueno doncs els meus 

dits" o quan va dir "Per relaxar-me faig meditació"... 
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C: Sí, clar, tot això dona peu a treballar moltes coses, clar...esta molt bé fer-ho, sobretot 

si tens temps després de poder parlar, de poder reflexionar, poder compartir amb els 

companys perquè a lo millor surten coses que el nen de normal no et diria però en aquells 

moments sí que t'ho expressa i a lo millor en aquell moment pots parlar amb ell d'algun 

tema que en qualsevol altre moment no podries 

A. Pot parlar-ho en tercera persona no? En el cas de la creació plàstica parlar de 

l'obra, i en realitat és parlar d'ell mateix no? l'Art és projectiu. 

C. Sí...exacte  

A: És això la MA! És la creació i parlar d'aquesta creació en 3ª persona. 

 Quins beneficis creus que pot tenir un procés de MA a llarg termini? 

C. Doncs jo crec que fer infants o personetes ja més, no sé com dir-ho, més valentes, més 

resolutives, penso que el perdre la vergonya, l'aprendre a improvisar, aprendre a 

equivocar-te, a fer coses davant dels altres, penso que és molt molt positiu, que si es 

comença a treballar de petit quan arribes a gran ja dus molta feina feta: Que molta gent 

arriba a major amb vergonyes, amb pors, crec que això t'ajuda a...doncs a això a estar més 

obert, a ser més valent a no tenir por a equivocar-te o a fer el ridícul. 

A: A ser més crític també amb la vida, no tant borrego... 

C: Sí, clar també el que deies de l’Aruna de bueno, això ho vull fer això em vé de gust o 

això no, clar si aprens a decidir clar, també aprens a dir doncs ara no. Perquè els infants 

tan petits no tenen tantes oportunitats per decidir, gairebé tot els hi donen fet. 

A: per exemple, el projecte Tàndem que és boníssim per moltes coses, crec que 

l'espai de llibertat, degut al temps i que heu de fer moltes coses , trobo que no hi ha 

tanta creació lliure. és tot més dirigit. 

C: Els mestres que som nous d'enguany sí que parlem de... 

A: Que el procés no es desenvolupa prou... 

C: Es treballar per projectes però és un projecte molt dirigit, molt dirigit, això és el que 

falla que ho tenen tot tan clar com volen fer un pas, un altre, un altre...que dius ostres! no 

dóna temps a donar algun espai de reflexió o dir escolta, si treballes per els interessos dels 

infants, els infants saps com són...ara m'interessa el futbol i la setmana que vé escolto a 

parlar de l'àrbitre i m'interessen els xiulets. Clar, va canviant. El projecte no, el projecte 

és molt tancat. Si comences amb el futbol has d'acabar amb el futbol. 

(Parèntesi en el que tenim una conversa sobre temes de fora de la investigació) 

El Tutor recorda la seva pròpia experiència en EC quan era petit: 
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C: Jo quan feia EC a l'escola ens ensenyaven a anar en xanques i ballar tango i ens 

pintàvem ens disfressàvem d'animals, tots els anys fèiem la festa de la primavera, d'allí 

de l'escola i els d'EC fèiem un espectacle en tot el pati, gegant, amb llums, vull dir és una 

cosa que estàs treballant tot l'any però després en la festa aquella estan tots els pares, es 

fa de nit en el cole i és com que et sents super ostres...sóc el prota. Per això penso que lo 

l'EC em sembla molt molt interessant, ja no dic la dansa que serà a lo millor el mateix. 

A: Bé, la dansa està dins de l'EC. 

C: Clar, però a lo millor pots ser un poquet pato dansant o que et fa vergonya perquè dius 

osti no tinc ritme i tal però l'EC com és... 

A. És el teu propi moviment, no es basa en la tècnica. 

C: Sí...exacte, jo crec que té més cabuda, com que qualsevol pot fer alguna cosa, alguna 

activitat. I t'ajuda a això, t'ajuda a perdre vergonyes, pors i prejudicis. Que vamos que no 

t'he dit res, hehe 

 

ANNEX 9 :Taula resum de les respostes dels participants a l’entrevista escrita 

al final de les sessions: (30/05/2018) 

 

Aquesta entrevista es va fer per escrit als infants i nenes de l’Aula d’acollida després 

de l’última sessió. Se’ls va entregar en català i traduïda al castellà i a l’anglès. La 

mediadora-investigadora estava present per resoldre qualsevol dubte. 

El Rui no va assistir a la sessió de la primera hora perquè tenia un examen i va arribar 

desganat i dient que tenia molta son: “No tinc ganes de fer això ara!”. L’Oto i el Kim 

també estaven cansats i no tenien ganes de contestar les preguntes. 

L’Unai va demandar molta ajuda perquè deia que no sabia com contestar. 

El Fahim estava preocupat per escriure bé en català. 

L’Emily no va venir aquest dia i va fer l’entrevista un altre dia en presència del tutor 

d’acollida. 

Presentem les preguntes segons les categories de la investigació: 

 Aruna Boris Emily Fahim Kim Oto Rui Unai 

Metodologi

a 
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T’has sentit 

dins d’un espai 

còmode i 

segur? 

 

Sí Sí Sí Sí No 

gaire 

Més o 

menys 

No 

molt 

Sí 

Creus que 

has tingut prou 

llibertat per 

crear? 

 

Sí Sí No Sí Sí Pot

ser 

Sí Sí 

De tot el 

que hem fet 

què és el que 

t’ha agradat 

més? 

 

Quan 

ballà-

vem 

tots 

junts. 

 

Que 

m’agra-

da com 

sóc. 

Cantar 

el nom 

dels 

compa

nys. 

Fer 

teatre. 

Les 

llantern

es 

Fer de 

Hulk 

Que 

cantes-

sin el 

meu 

nom. 

 

Improvi-

sar amb 

la veu i 

objectes. 

 

Què 

t’hauria 

agradat fer que 

no haguem 

fet? 

 

Res! 

 

 

M’ha 

agradat 

 

No sé. 

 

Res. 

 

Jugar a 

alguna 

cosa. 

 

Pegar 

de 

veritat. 

 

No. Parlar al 

vídeo. 

Que hi 

hagués 

diàleg 

Intel·ligènc

ia 

intrapersonal 

        

Has 

descobert 

coses noves 

sobre tu 

mateix? 

Quines?  

 

Sí, que 

ballo 

bé. 

Sí, que 

m’agra-

da 

ballar. 

Sí, que 

he 

d’inten

tar-ho. 

Sí, que 

sé 

actuar 

molt 

bé. 

Sí, 

que puc 

parlar 

bé el 

català. 

 

No No Sí, que 

m’atre- 

veixo a 

ballar 

davant 

dels 

altres. 
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Què has 

sentit quan 

ballaves amb 

els ulls 

tancats? 

(Identificació 

de les pròpies 

emocions) 

 

Quan 

tanco 

els ulls 

i ballo 

em 

sento 

molt 

bé. 

  

 

Que és 

molt 

bonic! 

Vergo

nya. 

 

He 

imagi-

nat 

moltes 

coses. 

 

M’he 

sentit 

còmo-

de. 

Molt 

es-

trany. 

 

Por de 

caure. 

Incòmo-

de. 

M’he 

sentit 

molt 

còmode. 

Em 

donava 

tranquil-

litat 

Què has 

sentit quan els 

altres cantaven 

el teu nom? 

  

 

 

M’he 

sentit 

molt 

bé. 

Em vaig 

sentir 

molt bé. 

Va ser 

guai! 

Res

. 

Molt 

bé. 

He 

sentit 

que 

m’ani-

maven 

a fer 

alguna 

cosa. 

Res

. 

Llibe

rtat. 

Conte

nt 

Què has 

sentit ballant 

en contacte 

amb una  altra 

persona? 

 

 És 

divertit 

Vergo-

nya. 

Molt 

bé. 

Res Res Res Confian-

ça en 

l’altre. 

 

T’has sentit 

incòmode en 

alguna 

situació? 

Quan? 

 

Sí, un 

dia 

que no 

em 

troba-

va bé i 

tothom

, com-

panys i 

mes-

 Al 

ballar 

en 

parella

. 

No. Sí, 

quan 

els 

com-

panys 

feien 

tonteri-

es. 

No Sí, 

quan 

tenia 

son. 

El 

primer 

dia, 

perquè no 

volia 

ballar. 
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tres, 

em 

deman

aven 

que 

ballés. 

Et sents 

més segur de 

tu mateix 

després del 

taller? 

Sí. Sí. Sí. Sí. Més 

o 

menys. 

Mé

s o 

menys. 

Sí. Sí 

T’ha costat 

parlar de les 

teves 

emocions? 

 

Sí, 

perquè 

quan 

no em 

trobo 

bé els 

meus 

com-

panys 

es 

riuen 

de mi i 

em 

diuen 

que és 

men-

tida. 

No, 

això no 

és 

difícil 

Sí. Sí. No No Una 

mica 

No 

T’ha costat 

prendre 

decisions en el 

taller? 

 

No 

ho sé. 

No Sí. Sí No No Sí Sí, de 

vegades 

tenia 

dubtes. 
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Has gaudit 

de les 

sessions?  

 

Sí, 

m’han 

agra-

dat. 

Sí Sí Sí Sí Mé

s o 

menys 

Sí Sí 

Intel·ligènc

ia 

interpersonal 

        

Has 

descobert 

coses noves 

sobre el grup? 

Quines? 

 

No. Sí, 

que són 

perso-

nes molt 

impor-

tants. 

No. Sí, 

que 

sabem 

treba-

llar en 

grup. 

No Sí, 

que 

són 

bons 

amics 

No. Sí, 

que a 

alguns de 

nosaltres 

ens 

agrada 

molt 

ballar 

Aquestes 

sessions t’han 

servit per 

conèixer 

millor els teus 

companys?      

( Identificació 

de les 

emociones 

dels demés) 

 

Sí. Sí Sí, 

una 

mica 

Sí No. Sí No No, 

igual que 

abans 

Has sentit 

que els altres 

respectaven la 

teva opinió? 

(Treball 

cooperatiu) 

 

Sí. Sí. No sé Sí. Més o 

menys. 

Sí. Sí. Sí. 
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Intel·ligènc

ia corporal: 

        

Has 

descobert 

altres formes 

d’expressar-te 

a través de la 

dansa? 

 

Sí. Sí, he 

desco-

bert la 

comuni-

cació a 

través 

de la 

dansa. 

No. Sí. No  No Sí, 

noves 

formes de 

moure’m. 

Què has 

sentit mentre 

ballaves?  

Bé i 

f

e

l

i

ç

. 

Divertit. Una 

mica 

de 

vergo-

nya. 

Emoció

. 

Moti-

vació. 

Felici-

tat. 

Còmode

. 

Content. 

Satisfet 

perquè 

em 

pensava 

que no 

em 

sortiria 

bé. 

Has 

imaginat coses 

mentre 

ballaves? 

 

Sí Sí No Sí No No No Sí 

Ha sigut 

difícil 

improvisar? 

 

No. No, 

ha sigut 

molt 

fàcil! 

Sí. No. Sí. No. Una 

mica. 

Una 

mica. 
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ANNEX 10: Taula resumida de l’entrevista al tutor d’acollida per categories 

 

 

  

Metodologia  

 

Espai còmode i segur: 

 

“...ha ajudat molt que estiguéssim només nosaltres...no era 

un espai obert on pogués passar algú i veure’ns. Això ha 

ajudat molt, sobretot amb infants com l’Unai i l’Emily”. 

 

Llibertat de 

creació/Consignes 

obertes: 

 

“...crec que la mediadora ha deixat prou marge i de 

vegades massa marge perquè als infants els costa molt 

improvisar...en moments algun nen tenia tan obert allò que 

no sabia que fer, sobretot al principi”. 

“Els costava molt prendre decisions però és clar, si els 

dirigeixes massa ja perds aquella part d’improvisació” 

“Amb infants com el Rui o el Fahim no hi ha hagut 

problema però l’Unai i l’Emily necessiten instruccions 

més tancades” 

“Els ha donat moltes oportunitats de ser creatius.”  

“Qualsevol proposta que faci que els infants hagin de 

prendre decisions, que hagin d’improvisar em sembla molt 

important”  

“En quant a l’EC et fa perdre la vergonya, et fa sentir més 

a gust amb tu” 

“Falten més espais de llibertat a l’escola. Quan fan un 

dibuix sempre repeteixen el mateix nino” 
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Horitzontalitat/Vincle: 

 

“Sí, jo ho he vist prou horitzontal”  

“De fet és una activitat que si vols que els infants tinguin 

llibertat no pots tenir un paper autoritari. Vull dir...ho has 

fet molt bé”. 

“Sí que és de veres que hi havia una relació molt propera” 

“Els infants em diuen – I ja no tornarà?- sí, sí, un vincle 

ben xulo!” “I m’ha sorprès molt en infants com l’Unai i 

l’Emily que els costa molt però em preguntaven- I quan 

vindrà?” 

“Estaven implicats tant amb la mediadora com amb 

l’activitat. Volien fer-ho i ho expressaven” 

 

Comunicació consignes 

mediadora-infants: 

 

“Potser al principi hi havia consignes que no quedaven 

clares però tu mateixa ja ho has anat adaptant, explicant-

ho d’una altra manera o acotant més la consigna” 

 

Implicació dels infants 

amb les sessions: 

 

“Estaven molt engrescats, sí que volien fer-ho. Inclús 

nenes con l’Emily que semblava que estava allí avorrida i 

no feia res, després et parlava i es notava que s’ho havia 

passat bé” 

La MA com a 

complement a la funció 

de l’aula acollida: 

 

“L’Emily ara parla una miqueta més i ho intenta en català 

i crec que la culpa de que s’hagi obert la tenen aquestes 

sessions”.  

“Aquestes sessions han ajudat a que perdessin la vergonya 

els que eren més vergonyosos”. 
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Activitats: 

 

“Expressar emocions venia al pèl pel que estàvem fent a 

l’escola d’Educació emocional, semblava una proposta 

feta pel centre” 

“ Ballar junts sense barallar-se, perdre la por al contacte 

físic, sobretot entre els nois” 

“Lo de les llums em va agradar perquè era una cosa molt 

diferent” 

 

Espai de paraula: 

 

“Hi ha aspectes que afloren en les sessions que potser el 

nen normalment no et diria. Dona peu a treballar moltes 

coses”  

Masclisme, necesiitat educació en diversitat sexual 

 

Beneficis MA: 

 

“Fer infants o personetes més valentes, més resolutives...”  

“Perdre la vergonya, aprendre improvisant, equivocant-se, 

a fer coses davant dels altres, penso que és molt positiu” 

 

Cohesió grupal: 

 

“El grup al ser petit des del principi ja tenia prou cohesió 

però si que he vist que infants que estaven més al marge 

s’han involucrat més en el grup” ”Sobretot l’Emily i 

l’Aruna que gairebé no s’atrevien a comunicar-se tant per 

vergonya com per l’idioma” “Han perdut més la vergonya 

estan més desinhibides, no tenen tanta por de que es riguin 

d’elles, això també passa amb l’Unai” 

Autoestima/apoderament: 

 

“Sí, durant les activitats he vist canvis...” “Al principi et 

vaig dir que tindries més problemes amb l’Emily i amb 

l’Unai però l’Unai m’ha sorprès perquè l’he vist molt 

còmode i entusiasmat. Si que es bloqueja quan hi ha algo 

nou però m’ha sorprès com al final s’ha decidit a fer-ho” 

“Fins i tot hi ha hagut situacions de lideratge per part de 

l’Unai que només són possibles quan se sent en un lloc 

molt segur i en confiança, a l’aula ordinària això no li 

passa” 
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Reconeixement: 

 

“Al Fahim li agrada participar, li agrada que com a mestre 

sàpigues que és treballador i que li reconeguis” 

 

Canvis a nivell individual: 

 

 

Més desinhibits que 

abans de les sessions: 

“ Emily, Aruna, Unai i el Kim, “El Kim al principi quan va 

arribar es va integrar de seguida però era molt seriós, ara 

és molt més juganer, fa broma, s’ha relaxat”. “Jo crec que 

arribar a l’escola i trobar-se amb aquestes sessions li van 

facilitar la integració” “L’Aruna s’atreveix a parlar en 

català, riu, ja no té tanta vergonya” ”Ara és més assertiva, 

diu el que vol i el que no vol, té més confiança en ella 

mateixa” “L’Emily a final de curs s’ha començat a 

expressar en català” 

“Al Boris li ha anat molt bé arribar i trobar aquestes 

sessions, en les que no necessitava expressar-se en català, 

per integrar-se més ràpid al grup” 

 

 

 

 

No hi ha hagut canvis: 

 

“Per l’Oto ha estat tot com una classe més, no s’ha 

involucrat, ho ha viscut d’una forma superficial, s’ho ha 

passat bé però és que sempre s’ho passa bé...” “Amb l’Oto 

tenim problemes d’aprenentatge i dèficit d’atenció que 

estem parlant amb la família” 

Amb el Fahim no hi ha hagut canvis significatius perquè ja 

era molt obert, treballador, però les sessions li han servit 

per veure que li agradaria fer teatre. 

 

 

 

ANNEX 9: Material audiovisual (USB) 
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