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Introducció 

Els humans ens podem comunicar de diferents formes. 
Podem parlar, però també hi ha d’altres formes, una 
d’aquestes ésa través del nostre cos. Quan ballem podem 
expressar moltes emocions (alegria, felicitat, tristor…).  

Per això és molt important aquest contingut en el currículum. 
També, perquè no a tothom li agrada o disfruta ballant. En 
aquest cas s’ha de posar més esforç per part de l’alumnat 
per realitzar aquest contingut. Aquesta persona serà liderada 
o guiada per una altra persona que sí sap ballar i que estarà 
al càrrec. Alguna vegada, la persona que coneix molt bé un 
esport i comença un altre (com per exemple el ball) des de 
zero, es molt difícil.  

Amb aquest contingut aquesta persona (la gent que sap 
jugar a futbol) tindrà empatia amb aquells que no en sabien 
jugar a futbol, ja que ara li passa el mateix amb ell amb el 
ball.  

A més a més, dintre d’aquest contingut surt gent diversa de 
la classe que sap ballar que ajuda i ensenya als seus 
companys i, de vegades, això és molt sorprenent 
positivament veure qui són aquestes persones.   

 

 

 

 



Què aprens d’aquest contingut? 

•  Escollir una cançó que li agradi al teu grup  

•  Crear una coreografia (simple, mitjana o dificultat alta) 

•  Estar d’acord amb els teus companys sobre els passos o 
coreografia que es realitza 

•  Seguir el ritme de la cançó 

•  Adaptar els passos o coreografia al nivell dels companys 

•  Aprendre dels teus companys que saben com ballar 

•  Ajudar la gent que no sap ballar  

•  Saber-se la coreografia (simple, mediana o difícil) 

•  Repetir i repetir fins que tot el grup se sap la coreografia 



Què passa quan tot està perfecte? 

•  Quan el grup treballa dur, els resultats venen al final  

•  El grup està fent l’activitat i treballant bé durant la sessió 
sense discutir-se. 

•  Quan alguna cosa està malament o els companys no 
entenen un pas, el grup s’ajuda entre ells. 

•  El grup crea els passos o miren passos a internet que pot 
utilitzar-se a la seva coreografia.  

•  La regla bàsica és repetir i repetir. Quan més repeteixis la 
coreografia, millor te la sabràs.  

•  Sempre dintre del grup hi ha diferents rols: la persona que 
solament copia els passos d’algú que en sap ballar, ja 
que la persona no en sap ballar; la persona que està al 
càrrec i lidera el grup ajudant-lo, ensenyant-lo i creant 
nous passos; la persona que sap ballar i ajuda la gent que 
no en sap; la persona que no sap ballar i rebutja ballar.  


