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1 Introducció  

1.1  L’educació, l’autèntica revolució 

Aquesta frase la deu haver pronunciat molta gent, però no sempre sona 

amb tant convenciment com quan ho diu algú que ho pensa i ho practica 

realment. En la formació de ioga de Sadhâna, el mestre hi és sempre 

present. Ha estat una d’aquestes persones que ha comunicat la frase en 

diferents ocasions, a part de practicar-la tot fent-nos de guia i 

acompanyant-nos en aquest camí d’aprenentatge. 

Formem part d’un sol món. Un món que s’interpreta des de diversos 

prismes. Una societat que s’ha anat forjant amb l’esdevenir dels 

esdeveniments que han anat escrivint les pàgines de la nostra història. 

S’han aconseguit fites impensables a ulls d’antecessors,  i segurament se’n 

aconseguiran moltes més que ara podem considerar utopies. Però també és 

una societat desigual, plena de contradiccions i innombrables 

esdeveniments que colpeixen l’anhel de viure en una societat pacífica i 

harmoniosa . Molts cops escoltem a través dels mitjans de comunicació que 

en altres llocs del planeta, o sense anar més lluny a la nostra mateixa 

ciutat,  hi ha gent que no gaudeix ni de les mínimes condicions per a 

sobreviure. Però si no forma part de la nostra vida diària, del nostre món ho 

podem arribar a veure molt llunyà, fins i tot sembla deixar d’existir en el 

mateix moment d’apagar l’aparell de ràdio o televisió que ens ho ha fet 

arribar.  

Un món ple de preocupacions, on cada  societat té les seves, i  cada 

membre les pròpies. N’hi ha de molt generalitzades com ara la preocupació 

pel món laboral en època de crisi econòmica, la preocupació per la 

proliferació de certes malalties com el càncer, l’alcoholisme, les drogues, la 

violència a les aules, la contaminació del medi ambient, la mala relació amb 

algun familiar... la llista, dissortadament podria ser inacabable. I davant de 

les preocupacions hi ha moltes reaccions. Algunes de molt corrents com les 

queixes i les excuses i d’altres, davant de la grandesa i la complexitat del 

tema, com ara una guerra, el desànim i l’apatia. Aquests estats d’ànim fan 
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sorgir frases com: no hi ha res a fer, això és impossible de canviar,  què 

puc fer jo davant de tot això si ja tinc prou feines amb la meva vida...  

Podem dir que si un mateix canvia allò que no li agrada i que té al seu abast 

canviar, allò que no l’ajuda a viure més saludable i feliçment de retruc hi 

haurà un canvi al seu entorn immediat i d’aquí molt més enllà ja que tot 

està connectat i molt més visiblement actualment en aquest món 

globalitzat.  

El primer pas, doncs, serà parar i prendre consciència, reflexionar sobre un 

mateix i tot seguit actuar. D’aquí en sorgeix un primer punt de partida: 

primer de tot  potser podem donar un cop d’ull a la nostra vida.  

Per què sóc com sóc?  Què transmeto a la societat de la manera que jo sóc? 

Dono el millor de mi mateix?  La meva manera de ser ajuda a que la 

societat sigui millor? 

Qüestionar-se pot ser un punt de partida per prendre consciència, per fer 

una avaluació d’un mateix, una foto del moment actual i preguntar-se com 

he arribat fins aquí. Per què tot i que és cert que som éssers influenciats 

per la genètica del nostre pare i la nostra mare, també sabem que hi ha un 

camí increïblement vast per recórrer i crear-nos a nosaltres mateixos a 

partir dels aprenentatges que anem fent al llarg de la vida.  

L’educació hi té un pes molt important. Actualment destinem molt temps de 

la nostra vida rebent educació. Als pocs mesos d’haver nascut ja podem 

anar a l’escola bressol, tot seguit als 3 anys iniciem l’educació infantil que 

durarà fins als 5 anys per  passar seguidament a l’educació primària fins als 

12. Als 12 deixem l’escola i comencem una educació secundària que ens 

portarà a decidir, als 16 anys, com i quina educació volem continuar rebent.  

Hi ha una part de la població que continua estudiant a la universitat o en 

altres llocs fins passats els 20 anys per així assegurar-se un futur en el món 

laboral dins de l’edat adulta,  que consistirà en molts casos continuar rebent 

educació. L’educació és fonamental per la formació del caràcter, dels hàbits 

i dels coneixements intel·lectuals per desenvolupar-se en la nostra societat.  
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La consciència i una  educació orientada amb l’objectiu de la millora 

personal ens pot fer lliures, antònoms i ens pot ajudar a crear una manera 

de viure més harmoniosa amb nosaltres mateixos, els altres i el planeta, 

sense ser esclaus de la cultura imperant, les rutines, els hàbits inculcats, 

apresos sense consciència molts cops de generació en generació.  

Durant la vida, sobretot en la infantesa i la joventut, ens indiquen com 

actuar, què hem de fer i com ho hem de fer, sense que molts cops haguem 

passat per la primera fase, la de preguntar-nos què ens mou, què ens 

agrada o què no, de la nostra vida, i això sol passar a l’escola, a l’institut i 

també a la universitat. Tenint en compte que durant els primers anys de la 

nostra vida es forja el nostre caràcter i que fins a l’edat adulta anem 

construint la nostra manera de moure’ns pel món i de relacionar-nos amb 

nosaltres i els altres, quin millor moment per prendre consciència del gran 

potencial que pot tenir una educació destinada a ajudar a les persones a ser 

més lliures, més saludables, més felices, que durant el primer terç de la 

nostra vida? 

Però l’objectiu de l’educació obligatòria, és a dir, l’escola primària i 

secundària, està enfocat cap a una educació integral? és una educació que 

té en compte a la persona, a l’alumne i a tot el seu ésser? o potencia uns 

coneixements i unes experiències vitals més que unes altres?  

L’educació obligatòria rep crítiques de tots els costats i em pregunto, qui és 

l’educació? Atorguem les crítiques i donem les culpes a un concepte? 

Proposo parlar directament de les persones que formen part d’aquesta 

educació obligatòria, una comunitat educativa formada per molta gent; els 

alumnes, els pares, les mares, o altres persones que tenen cura dels nens i 

nenes, nois i noies,  els mestres, els professors i molts  altres professionals 

vinculats en aquesta comunitat. 

Quina responsabilitat i quines possibilitats poden tenir cadascuna d’elles en 

la millora del panorama educatiu? De quina manera podem millorar les 

pràctiques o punts de vista actuals per millorar, per transformar l’educació? 
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Parteixo de la idea que educació significa transformació, i per això titulo la 

tesina: l’educació l’autèntica revolució. 

1.2 Perquè escollir aquest tema? 

Després d’uns anys dedicats al món de l’educació, em trobo en un moment 

de reflexió de la pròpia praxis, i és en aquest moment quan se’m genera la 

necessitat de poder anar més enllà pel què fa a creixement personal i de 

retruc professional. La formació en educació i el creixement personal 

aportats pel ioga són dos ingredients útils per poder complir aquest 

propòsit. Prenent consciència i indagant a partir de les eines aportades pel 

ioga, m’adono que el creixement personal és una via imprescindible per 

poder crear-se, recrear-se un mateix i compartir i emetre el que un és amb 

els alumnes i les persones que t’envolten.  

Em refereixo a emetre a tot el que té a veure amb el llenguatge no verbal, 

a tota la informació que arriba de la nostra persona als altres, tenint en 

compte que un 70% de la comunicació és no verbal. El que rebem dels 

altres en un acte de comunicació té més a veure amb informació sensorial i 

emocional que no pas simples paraules. A més a més cal tenir en compte 

que  les paraules estan impregnades del que som nosaltres mateixos, de 

com veiem el món, de com ens sentim en aquell moment, de com ens 

sentim respecte el què diem i a qui ho diem, de com estem de salut i moltes 

altres dades que a simple vista semblen difícils de desxifrar.  

Per això, ja que molta de la informació que rep l’altre de nosaltres mateixos 

és inconscient, parlo d’emetre.  

També em refereixo a compartir ja que sempre hi ha un diàleg, fins i tot un 

monòleg teatral és un diàleg, no de paraules sinó d’una altre mena 

d’informació i missatges, invisibles molts cops als nostres ulls però 

existents. Un actor quan actua es comunica amb el públic, emet tota una 

informació i en rep tota una altra que el modifica, tot i ser l’únic que està 

parlant en aquell moment, hi ha un compartir: jo et dono- tu em dones.  
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El món és com un escenari, com deia William Shakespeare, i tots 

interpretem els nostres papers, tots compartim missatges i ens modifiquem 

depenent de l’entorn, de les persones que ens envolten, depenent de 

nosaltres mateixos, de les nostres emocions, de la nostra ment i del nostre 

cos i també de la nostra genètica. Tot influeix, com una xarxa de múltiples 

fils, una teranyina, que es modifica i s’equilibra a conveniència.  

Aquesta tesina vol ser un exercici de metacognició, de reflexió i també de 

recerca en molts aspectes dins de la saviesa del ioga.  

Els objectius clau d’aquest treball són dos : 

Donar arguments per justificar el ioga com una eina gran i vàlida per 

enriquir  l’educació. 

Participar en fer-la més integral tot aportant una proposta de treball de 

creixement personal, a través de l’educació en valors,  enfocat a l’etapa de 

l’adolescència.    

1.3 L’estructura 

Aquest treball s’organitza de la següent manera: després d’una introducció 

del tema escollit, hi ha un segon apartat on presento l’eina que proposo per 

tal de dur a terme els objectius del treball, el ioga. En aquest punt hi ha un 

anàlisi sobre el panorama actual dins de l’àmbit educatiu i les necessitats 

que se’n generen. Tot seguit, en el tercer punt, desenvolupo tres conceptes 

claus relacionats amb les necessitats actuals dins del món de l’educació: la 

intel·ligència emocional, l’educació en valors i tot seguit explico els yames i 

niyames, com a part del ioga, i base pel projecte de ioga i adolescència que 

desenvolupo a l’últim apartat.  

Tot seguit introdueixo la idea del creixement personal i dos dels quatre 

pilars de l’educació presentats per la UNESCO en l’Informe Delors, 

l’aprendre a ser i l’aprendre a conviure. El cinquè punt el dedico a la figura 

del mestre, un dels personatges claus dins del procés educatiu, incidint 

especialment en un mestre pel segle XXI i a l’ensenyança que se’n deriva de 

la manera de fer de les societats i de retruc les escoles i els valors que 
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transmeten. En el punt sisè tracto sobre l’educació al llarg de la vida, 

introduint les diferents etapes i com el ioga pot participar en totes elles 

afavorint el desenvolupament integral de la persona. Finalment acabo el 

treball amb un extens setè aparta on desenvolupo un programa de vint 

sessions titulat el ioga i l’adolescència.  

Per acabar afegeixo que la vida no es pot encabir en una capsa de sabates, 

ni tampoc en un programa educatiu, ja que és molt gran i complexa, i no 

existeix cap metodologia màgica que solucioni totes les necessitats, però si 

que hi ha eines que poden ajudar a crear un camí per arribar cap a una vida 

personal i una societat molt més harmonioses i el ioga pot ser una d’elles.  

2 Ioga : eina mil·lenària per necessitats actuals        

2.1 Panorama actual  

2.1.1 Educació al marge de la societat i educació fragmentada.   

Tot i que anem cap a una educació cada vegada més integral, 

contextualitzada i global la tendència, encara, en moltes àrees, és la d’aïllar 

el coneixement, separar-lo de la globalitat de l’ésser humà i del món. En 

l’educació dels mestres prima molt més que res l’estudi del currículum. Hi 

ha una manca de creativitat i un excés de tecnicisme. Aquesta situació es 

reprodueix a l’escola amb similars problemes, aclaparada per complir uns 

programes curriculars i escanyada de temps per dedicar-se a temes com la 

creativitat i l’educació per la cura de la salut física, mental i emocional dels 

alumnes. Una educació que crea dependència més que autonomia en 

aquests camps. El metge esdevé un imprescindible inqüestionable per la 

manca de coneixements de la majoria de la població, l’educació artística cal 

pagar-la de la pròpia butxaca i l’emocional i espiritual no acaba de trobar el 

seu lloc.   

Per altra banda l’educació està encara al marge de la societat, l’educació 

però, tampoc ha de viure destinada a afavorir els poders de la societat. Cal 

buscar un equilibri, com exposen J.Cela, J.Palou (2004) : el sistema 

educatiu s’ha de relacionar amb el sistema productiu, però sense oblidar 
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que no som en aquest món per guanyar-nos la vida, sinó per guanyar la 

vida. 

2.1.2 Individualisme i apatia  

Un dels objectius bàsics de l’educació és socialitzar. Moltes de les activitats  

de la societat actual es realitzen de manera individual, amb un accés 

d’activitat mental i en un marc de competició. No tothom aconsegueix 

triomfar en aquest context i resulta senzill caure en l’apatia i el 

descontentament. Aquest model sovint es reprodueix a l’escola i als instituts 

i potencialment el perpetua. Cal treballar per la convivència i generar 

expansió, creixement i crear espais per l’experimentació, per una educació 

integral de les persones i no pas la reproducció fidel dels rols i les injustícies 

socials ja existents. 

Treballar amb un objectiu comú motiva molt més que no saber cap a on 

vas. En l’educació és el mateix, aprendre mentre tires endavant un projecte 

comú, com ara els treballs per projectes, en xarxa i el treball cooperatiu, 

resulta molt més motivador que no pas passar-se hores i hores escoltant un 

professor o professora transmissor del seu saber, amb una actitud passiva, 

o omplint fitxes, pàgines i pàgines de llibres de text creats per editorials i 

molts cops lluny de la realitat, dels interessos i les necessitats reals dels 

alumnes.  

2.1.3 El consumisme.  

En la nostra societat es dóna molt valor a dos aspectes: la novetat i 

l’entreteniment. En la nostra societat neoliberal molts cops aconseguim 

aquests dos aspectes comprant. A través dels mitjans de comunicació, 

transmissors de la cultura imperant, ens arriben missatges sobre el que 

significa ser feliç. Per exemple, ser feliç és no tenir responsabilitats i fer el 

que et doni la gana, també ho pot ser viure sense preocupar-se per res, ser 

feliç és distreure’s, ser feliç és tenir tal cotxe o tal casa, ser feliç és comprar 

aquesta novetat tecnològica...i amb els nens i nenes passa el mateix. Ells 

tenen desitjos i moltes vegades per evitar tenir problemes i preocupacions 

estimulem la canalla amb regals innecessaris i els transmetem la idea que 
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ser feliç és tenir el que un vol al precís moment en que ho vol. És com viure 

en el món de Pinotxo, on el més important és passar-s’ho bé.   

Des de l’escola, no volem reproduir aquest model de societat, sinó millorar-

lo, cal distingir entre plaers immediats i felicitat que és molt més consistent 

i implica una actitud davant de la vida. Cal aportar situacions on els nens i 

nenes, els nois i noies hagin d’escollir, hagin de fer petites renúncies en pro 

d’un objectiu més gran que el plaer immediat. Ja que a la vida es trobaran 

amb situacions que hauran de resoldre i si sempre han viscut en el núvol 

del consum despreocupat i impulsiu els serà molt dolorós canviar o 

mantenir-s’hi. La felicitat no està en contra de la responsabilitat, d’esforçar-

se per aconseguir quelcom, de renunciar a un aspecte, i per què aquests 

conceptes s’aprenguin cal crear situacions perquè els alumnes les puguin 

experimentar en la pròpia pell.  

E.Bach i J.Darder (2002) expressen amb les següents paraules com encarar 

les renúncies dins de l’escola: Si per un intent fals d’agradar més o per la 

nostra incapacitat de saber dir no deixem que els alumnes facin el que 

vulguin , sense aprendre quin és el veritable valor de les renúncies o de la 

mateixa disciplina, allò que aconseguirem no és que siguin més feliços, sinó 

que acabin perduts en la seva pròpia tirania.  

2.2 Necessitats actuals: 

Ja fa temps que cal una nova renovació pedagògica ja que l’educació és un 

factor indispensable per tal que la humanitat pugui aconseguir els ideals de 

pau, llibertat i justícia social. No fracassen les persones, el que fracassa és 

el sistema educatiu amb actituds vitals immobilistes.  

2.2.1 Una educació integral i un aprenentatge significatiu  

El pedagog brasiler Paolo Freire al 1996 ja parlava de la necessitat d’evitar 

la dicotomia entre el fer i el pensar, entre la pràctica i la tècnica, entre el 

saber o aprendre tècniques i conèixer la raó de ser de la pròpia tècnica, 

entre informació i formació. El que no podem experimentar ens queda en 

l’esfera intel·lectual no experiencial. Cal cap, cos i emoció.  
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Al 1998 Leonardo Boff exposa que la cultura dominant va separar el cos, la 

ment i l’esperit. Va separar l’ésser humà en mil fragments. Sobre cada 

fragment va construir un saber especialitzat. D’aquesta manera respecte el 

cos existeixen els que saben d’ulls, i només d’ulls, només d’orelles, només 

de cor, només de cervell. Amb relació a la ment, altres saben de psiquisme 

només de nens, només de dones, només de matrimonis... Pel que fa a 

l’esperit n’hi ha que només saben de religió, només de cristianisme, només 

de franciscanisme, només de budisme...  

L’Informe Delors, de l’Unesco, ja alerta que els sistemes educatius formals 

són propicis a donar prioritat a l’adquisició d’uns coneixements en detriment 

d’altres formes d’aprenentatge, i en contraposició a això exposa que és 

important concebre l’educació com un tot. En aquesta concepció han de 

buscar inspiració i orientació les reformes educatives, tant en l’elaboració 

dels programes com en la definició de les noves polítiques pedagògiques.  

Una educació integral té en compte la totalitat de la persona. Els homes i 

dones som éssers socials, que aprenem a través de la interacció amb el 

món i els altres. Si el que ens fa aprendre realment és la interacció, com 

exposen Tharp R.,Estrada P.,Stoll Dalton S.,Yamamauchi, L.A. (2002), 

aleshores ens cal potenciar-la i què millor que un esquema d’aprenentatge 

que fomenti la cooperació?  

Hi ha aprenentatge significatiu quan l'activitat és fruit de l'emoció i genera 

emoció, és a dir, quan s'estableix algun tipus de vinculació afectiva amb allò 

que estem fent i coneixent, per tant hem de tenir en compte a les persones 

i a la totalitat del seu ser, les seves emocions.  

Segons Tharp R.,Estrada P.,Stoll Dalton S.,Yamamauchi, L.A. (2002), per 

anar cap a una educació que propiciï aquesta revolució cap a millor cal  que 

aquesta sigui: equitativa, vetlli per l’excel·lència i l’harmonia i que sigui 

inclusiva. Aquests conceptes ens tornen a remetre a paral·lelismes amb el 

ioga, amb aquesta actitud davant la vida.  

L’actitud és fruit d’uns valors. Els conceptes que proposen aquests autors, 

l’equitat, l’excel·lència, l’harmonia i la inclusió impliquen uns valors. Equitat 
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significa oferir les mateixes oportunitats a tots els  alumnes per tenir 

múltiples interaccions amb els seus companys, per tenir l’atenció i l’ajuda 

de l’ensenyant i accés a activitats que requereixin varietat de rols i 

objectius. L’excel·lència significa fer camí en el procés d’ensenyament 

aprenentatge per anar a buscar el màxim de cada alumne, és a dir, que 

cada un aprofiti de ple el seu potencial. Es pot treballar amb equitat i 

excel·lència sense que entrin en conflicte. Sobre la inclusió, ja que l’escola 

toca a tots, tots hi hem de tenir veu. Significa atendre les necessitats de 

cada alumne. Significa que tots els alumnes puguin tenir veu i vot, obrir 

camins i propiciar la participació de tothom i que tots es responsabilitzin de 

les activitats d’aprenentatge. I finalment l’harmonia, que per què n’hi hagi 

cal que tota la comunitat educativa vagi a la una, amb uns valors universals 

consensuats per tots. 

2.2.2 Implicació i participació.  

L’educació als CEIPs i als instituts cal que estigui en contacte amb la 

societat, que sigui propera als alumnes i alhora que sigui un lloc on poder 

viure i experimentar alternatives a les desigualtats i injustícies de la 

societat. Un lloc on poder viure l’equitat en comptes de la competitivitat 

descarnada d’aquesta societat neoliberal i la incapacitat de cooperar amb la 

resta de persones per sortir-hi tots guanyant. Cal trobar  la manera de 

propiciar-ho dins de les aules.  

Mirar vídeos, escoltar les notícies, la radio, llegir novel·les... pot ser d’utilitat 

per prendre consciència del dolor de la guerra, la fam i la misèria que hi ha 

al món, però no deixa de ser una posició d’espectador. Aquesta posició 

molts cops porta a una actitud passiva i intel·lectual, lluny de la vivència i 

l’empatia. Quants cops ens hem trobat canviant de canal veient desgràcia 

rere desgràcia i no ens ha incitat a fer quelcom? Estem immunitzats, potser 

tantes imatges hipnotitzen i perden el poder d’emocionar-nos? Senzillament 

som passius davant de tot aquest dolor, i a més a més molts cops creiem 

que està fora del nostre abast fer-hi quelcom, ja que els conflictes polítics 

ens queden lluny, els polítics també, o bé creiem que la política només es 

cosa de quatre senyors amb poder. 
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Davant d’això, com podem despertar ganes de millorar la societat? Ganes 

de fer política pel bé comú i crear un compromís amb la política? Participar 

d’una política per les persones no per l’economia, una política que pensi en 

els més febles i que posi aquesta economia al servei de tots els ciutadans, 

per treballar junts per la dignitat de les persones.  

Per influir positivament en la societat cal primer millorar un mateix, saber 

primer implicar-se amb els compromisos que s’estableixen amb un mateix. 

Com diuen E.Bach, J.Darder (2002) no hi ha una millora col·lectiva si no hi 

ha un compromís personal, si no hi ha la capacitat d’emparaular-se.  

La resposta a tantes preguntes realitzades és treballar paral·lelament sobre 

un mateix i també participar i implicar-se dins de les aules amb situacions i 

projectes concrets. 

2.2.3 El projecte compartit 

Per trencar aquest individualisme, aquest mirar-se el melic constant, 

Patanajali, un erudit creador dels sutres, que va recollir la tradició del ioga 

quan encara no estava estructurada, ens dóna una idea en el sutra I.36 : 

tenir en compte coses més grans que el nostre jo individual ens permetran 

situar-nos en perspectiva.  

A vegades estem envoltats de gent i ens sentim sols, ja que no hi ha 

interacció, vivim junts, però sense conviure, o convivint amb els mínims 

imprescindibles. Aprendre a conviure es fonamental en el moment actual 

d’agressivitat social. A vegades pot ser que no ens agradi la realitat que ens 

envolta, però la realitat és la que és, i nosaltres tenim la possibilitat de 

viure-la de la manera que escollim, puc amargar-me o puc afrontar la 

situació i intentar superar-la. Hi ha molts moments a la vida que ens toca 

treballar o aprendre en grup i això pot crear conflictes, desavinences. 

Aquests conflictes poden ser sempre una oportunitat, però depèn de com 

els vulguem viure nosaltres. Tenir un projecte en comú, amb la presència 

d’uns objectius i una visió il·lusionada, oberta i  innovadora són bàsics per 

tal de poder construir alguna cosa fructífera amb els altres, d’enfocar-nos 

en quelcom més gran que nosaltres sols.  
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Als centres educatius, cal educar en la participació, sinó no es pot entendre 

significativament la democràcia, ja que es queda només en l’esfera 

intel·lectual. Greenspan (1997) exposa que  de la mateixa manera que 

maduren emocionalment les persones, també a partir d'elles i de les seves 

activitats conjuntes maduren emocionalment les societats.  

2.3 Perquè ioga?  

Una educació segregada per matèries sense connexió o amb la mínima 

entre elles crea maneres de pensar compartimentades, amb grans experts 

en només un sol tema, aïllat de la resta del coneixement i a vegades 

arribant a nivells d’absurditat i d’incomprensió per la resta de no experts. 

Una educació específica o que posa molt més èmfasi en les ciències i les 

lletres crea analfabets en altres llenguatges, com ara els artístics, 

emocionals i de l’ànima.  

Una educació enfocada només cap a una futura productivitat econòmica pot 

generar, com a mínim, riquesa econòmica, però li manca molt ja que les 

persones tenen molta més capacitat generadora i creativa. Aquesta 

educació de mínims no condueix a la salut i a la felicitat .   

Ja fa molt de temps que està de moda crear cursos per empreses per posar 

pedaços a aquestes mancances a nivell professional, cursos sobre com ser 

més creatiu, com ser més capaç de cooperar dins d’un equip de treball, com 

saber gestionar equips de persones, etc. A l’escola i a l’institut són 

competències que molts cops encara no estan assolides i han estat 

marginades en el currículum, els plans anuals o en les pràctiques dels 

professionals del món de l’educació.  

Perquè, doncs, l’escola, els instituts i les universitats  van un pas enrere de 

les necessitats de la societat en els camps de l’educació en valors, en 

l’educació de les emocions i de l’art?  I també, és només responsabilitat dels 

professionals de l’educació resoldre aquestes mancances? El que està clar 

és que és una qüestió complexa, però també cada cop va quedant més 

clara la necessitat de la inclusió de tots els aspectes de la persona dins de 
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l’educació, i de la necessitat d’un treball compartit, en xarxa, on tota la 

comunitat educativa i té molt a fer i a millorar.  

El gran canvi, segons E. Bach, J. Darder (2002) que estem vivint en aquests 

moments, es pot situar en dos eixos, primerament la ciència de la 

neurobiologia ha fet com a tema d’estudi les emocions i en segon lloc, 

aquesta complexitat social, juntament amb la conflictivitat de la vida en 

societat, demostren la necessitat de formar les persones emocionalment i 

revisar, crear i compartir uns valors per oferir un marc comú de 

convivència. Altres ja preveien aquesta tendència apel·lant a la possible 

pèrdua de valors, o canvi de valors, a la pèrdua de la fe en les religions del 

món, a la buidor dels valors d’una societat consumista.  

La conclusió és que l’arribada d’una educació integral és una necessitat 

actual i primordial. Una educació que tingui en compte la globalitat de la 

persona, amb el seu cos, la seva ment, les seves emocions i els seus anhels 

de vida. I el ioga pot donar resposta a aquests aspectes.   
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3 Què és el ioga ?  

El ioga és la ciència sobre l’ésser humà més antiga del món. Ioga significa 

unió, la paraula ioga ve de l’arrel sànscrita yug, traduïda com integració. La 

unió amb un mateix, integrar amb harmonia tots els aspectes que formen 

l’ésser humà: Cos, ment, cor i esperit. Significa la unió de l’individuo amb el 

cosmos, la unió de l’individuo amb tot el que l’envolta, l’oportunitat de ser 

un amb l’Univers.  

El ioga no tracta només la part corporal i mental, el ioga té un component 

espiritual, però no és cap religió. Danilo Hernández (1997) fa la següent 

definició del ioga: es refereix al conjunt de tècniques aplicades al 

desenvolupament integral de l’ésser humà. Es pot definir com un conjunt de 

tècniques de perfeccionament de l’ésser humà a nivell físic, mental i 

espiritual. El ioga en sí no és una escola filosòfica, religió, organització o 

grup de persones concret, sinó la pròpia possibilitat d’evolució i creixement 

personal.  

Com diu Arjuna Peragon en una entrevista publicada a la revista digital 

Conciencia sin fronteras, la transmissió del ioga és una transmissió sobre 

l’art de viure en harmonia amb un mateix i amb el món. 

El ioga més que l’adquisició d’un saber tracta sobre l’evolució del nostre 

nivell de consciència i de la seva transformació. No tracta d’unir diferents 

parts de la persona, sinó de recuperar una unió natural, una organicitat i 

harmonia. Tampoc es tracta de buscar a fora de nosaltres mateixos, sinó a 

dins, ja que tenim tot el que ens fa falta, tot i que a vegades no ho sabem o 

no sabem com fer-ho emergir. 

El ioga es un trànsit que ens condueix d’un estat de confusió i dispersió, a 

un estat de consciència, centrant-nos en nosaltres mateixos. El que ens 

impedeix ser conscients  és la dispersió, els automatismes i els esquemes 

mentals que tenim i que a vegades no ens ajuden a viure amb harmonia i 

benestar emocional.  El ioga pot ser un mitjà per regular les nostres 

funcions psíquiques, i actituds psicològiques, ajudant-nos a anar cap a un 

equilibri i una salut globals. El ioga és una ciència que ens permet conèixer 
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la naturalesa de la nostra ment i generar estat de calma i alhora d’alerta. 

Una actitud de presència.  

Per tal de comprendre i apropar-nos als nostres límits i bloquejos no n’hi ha 

prou amb l’intel·lecte, sinó que cal fer-ho d’una forma integral, a través de 

l’experiència i sobretot de l’observació, amb el ioga ho podem fer a través 

de la meditació, o samadhi, l’expansió de la consciència.  

El ioga ha traspassat temps i fronteres i no és propietat de ningú, sinó que 

és un tresor de la humanitat, és universal i atemporal i es pot adaptar a 

cada persona. El ioga és una ciència metafísica, anterior a les religions, amb 

un orígen de més de 6000 anys, aporta una saviesa a les persones sense 

ser una religió, on s’avança a través de l’experiència.  

La via del Hatha Ioga, és una via del cos, tot passa a través d’ell, es recolza 

en les assanes, les postures corporals que beneficien la circulació energètica 

pels meridians, estimulen els centres energètics, o xacres i alliberen la 

rigidesa muscular aportant una gran amplitud de moviment a les persones 

que el practiquen. El Hatha ioga és potser l’estil més conegut a Occident. Té 

un ventall de tècniques psicofísiques i espirituals per aconseguir harmonia. 

Primerament ens cal una consciència corporal per tal d’accedir a aquesta 

experiència d’unitat amb el nostre propi ser. Com explica Guillermo Ferrara 

(2007), en el hatha ioga el cos, com un temple,és escoltat, valorat, és 

tractat amb amor i cures, preparat com si es tractés d’una sala de ball 

esperant el dia de la festa. El Hatha ioga utilitza també el prânayama, la 

tècnica per prendre més quantitat d’aliment energètic. El prana és l’energia 

que hi ha a l’aire en forma de milers de ions a més a més d’altres 

components com l’oxigen i el nitrogen. És el treball sobre la respiració previ 

a la meditació, la integració de la ment al ritme del cos. I finalment i 

imprescindible, la meditació.  

Cada una d’aquestes parts prepara la següent, no estan desconnectades. 

Les assanes proposades de manera progressiva ens aporten beneficis a 

nivell físic, fisiològic, neurofisiològic i energètic. Guillermo Ferrara exposa 

sintèticament alguns dels beneficis que ens pot aportar la pràctica del ioga: 

Flexibilitat física, alçament de l’estat energètic, la serenitat de la ment, 
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l’obtenció e l’equilibri emocional i per últim el despertar espiritual i 

l’anhelada unitat amb la vida, Déu, Brahma o com cadascú anomeni la 

Intel·ligència Infinita i l’Amor Universal.  

L’assana prepara pel prânayama, ens ajuda a assolir un estat més subtil de 

consciència. Âsana i Prânayama ajuden a preparar la meditació, un estat 

d’unitat i de presència.  El ioga és l’aptitud per dirigir la ment exclusivament 

cap a un objecte i mantenir aquesta direcció sense cap distracció. L’objectiu 

de la pràctica del ioga és reconèixer i dominar les causes de la comprensió 

defectuosa i aconseguir aquest objectiu exigeix temps.  

El ioga és sinònim de creixement personal i integra a l’ésser humà amb el 

món, ja que més que res és una actitud de vida que dura 24 hores. 

Els yames i niyames són un dels primers estadis a ensenyar en el ioga, 

abans que les pròpies assanes i cal que estiguin presents en tota 

l’ensenyança, mitjançant missatges durant les assanes, actituds a prendre 

durant la pràctica, o fins i tot a través de contes filosòfics, lectures  o 

activitats específiques. 

Patanjali és l’autor dels ioga sutres. Els sutres són com uns aforismes, és a 

dir uns escrits que amb quatre frases contenen una màxima. Aquests texts 

requereixen la interpretació d’un mestre, algú iniciat en aquest 

coneixement. No es coneix el seu origen exacte, de si són del segle II a.C. o 

més antics fins i tot.  
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4 Yames i niyames 

Aprendre a ser i aprendre a conviure, són dos aspectes descrits dins 

l’informe Delors i contemplats en els currículums escolars i les 

competències. En el ioga trobem els yames i els niyames els quals els 

podríem definir com una psicologia, sociologia i filosofia de vida.  El 

missatge dels Ioga Sutres és universal i atemporal.  

Marechal (1998)  diu que la raó per la qual aquest missatge és atemporal és 

que és un text que es dirigeix a l’individuo per ajudar-lo a resoldre els seus 

problemes a nivell físic, de relacions, psicològic i espiritual.  

Els yames i nyames els trobem en els textos sagrats i ens serveixen com a 

suport per indagar, per anar més enllà del que potser podríem arribar sense 

la seva ajuda. Són una font d’inspiració i reflexió sobre les pròpies 

actuacions, sobre si els nostres actes i la nostra manera de veure el món 

estan seguint el camí que ens proposem o si divaguem sense nord.  

Els yames i niyames estan íntimament connectats un amb l’altre. A mida 

que vas endinsant-te en ells t’adones que un yama o un niyama obra la 

porta a un següent. El diccionari de saviesa oriental parla dels yames i 

niyames com a virtuts. Unes virtuts a cultivar en un mateix per millorar-se 

com a persona i així poder ajudar a millorar la nostra societat.  

És important que tant els yames com els niyames no es converteixin en una 

mena de 10 manaments, o normes, que cal complir al peu de la lletra, 

imposats des d’una moral oriental o occidental, sinó veure que cultivar 

aquestes virtuts ens pot aportar harmonia i pau tant a nosaltres com al 

nostre entorn. Cultivar aquestes virtuts ens ajuda a distingir el superficial 

de l’essencial en  les nostres vides. 
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Com exposa  Luisa Cuerda (2009)1 en realitat els llibres són només 

llanternes que ens ajuden a veure una mica més enllà d’on ens duen els 

sentits o la nostra viciada elaboració mental de les coses.  

Aquests textos sagrats cal que siguin interpretats per un iniciat, per un 

expert en la matèria i traduïts a l’actualitat per tal de ser compresos, ja que 

fa milers d’anys que van ser escrits en un context històric, social, cultural i 

geogràfic totalment diferent del nostre.  

Els yames i niyames formen part de l’ètica del ioga. Contenen la saviesa 

que ens pot ajudar a reflexionar per tal de comprendre millor la manera en 

que vivim la nostra vida, la manera en com ens relacionem amb nosaltres 

mateixos i amb el món que ens envolta i així autoindagant i vivint els canvis 

que ens plantegem podrem, mica en mica, anar posant llum a aquesta 

comprensió defectuosa i esbiaixada que cadascú de nosaltres tenim del 

món. 

4.1 Yames  

Yames; codi de conducta social. Practicar els yames aporta un estil de vida 

determinat, és sociologia aplicada. Els yames estan en la base de la filosofia 

del ioga i practicar-los prepara la ment i la purifica per tal de poder entrar 

en el següent treball en el ioga, el treball físic, respiratori i meditatiu.  

Per tal de poder practicar la meditació i obtenir-ne els beneficis de salut que 

se’n generen, viure amb més pau i coherència ens ajudarà.  

Els yames es poden emmarcar dins de l’educació formal en l’àrea de 

l’educació per la ciutadania, o altres moments dedicats a assemblea, 

tutoria, educació en valors... tot i això no cal oblidar el seu caràcter global 

que ha d’inundar totes les classes i sobrepassar les portes dels centres per 

formar part de totes les àrees de la nostra vida.  

Amb els yames eduquem pel civisme, per saber conviure. Amb els yames 

podem tractar els següents objectius emmarcats en dos grans temes:  

                                       
1 El alma del yoga. Yama y niyama aquí y ahora. Tesina de Luisa Cuerda dins la formació de professors 
de ioga de l’escola Sadhâna, amb la tutorització de Julian Peragon, Arjuna.  
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Interculturalitat  

 Tenir en compte i actuar amb amabilitat i respecte pels sentiments i 

pensaments dels altres.   

 Entenent interculturalitat com el donar valor a les cultures, sense 

jerarquitzar-les unes per sobre de les altres. Buscar el diàleg dins de 

la multiculturalitat existent.  

Democràcia, justícia i pau 

 Participar i ajudar aportant el millor d’un mateix tant en grup com 

individualment.  

Hi ha 5 yames :  

 Ahimsa: La no violència, la bondat, el respecte.  

 Satya: La sinceritat, la veritat, l’autenticitat.  

 Brahmacharya : El control, gestió dels sentits, emocions, la 

canalització de l’energia.  

 Asteya : L’honestedat, la justa distribució, la no apropiació.   

 Aparigraha : La simplicitat, la no avarícia, la sobrietat.  

4.1.1 Ahimsa  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent:  Renunciar a fer 

mal a tot ésser vivent per pensament, paraula o obra; una de les cinc 

virtuts del primer grau (yama) del Raja Ioga2 que s’exigeix en els Ioga 

Sûtra de Patáñjali i constitueixen el “gran vot” (mahâvrata)1 vàlid per tots 

els graus. 

L’ahimsa, entesa com “ no-violència”, es feu concepte de difusió mundial a 

través de Gandhi des de que va combatre amb resistència pacífica  el 

domini colonial britànic. En el budisme, el “ no fer mal” a cap ésser viu és 

un dels aspectes més importants de la seva actitud espiritual. En ell es 

funda la prescripció de dieta vegetariana per monjos i monges, vigent en la 

majoria de cultures budistes. Text sobre la pau de Mahatma Gandhi, 

pronunciat a la Unesco el 1973 i titulat : El dret se ser home. 
                                       
2 Veure la definició al glossari, l’últim apartat del treball.  
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Aquesta “ahimsa” és la base de la recerca de la veritat. La recerca és vana 

sinó té la “ ahimsa” com a base. Està molt bé resistir i atacar un sistema, 

però resistir i atacar al seu autor és tant com resistir-se i atacar-se a un 

mateix. Menysprear a un sol ésser humà és menysprear aquests poders 

divins , i fer mal així no només a aquest ser , sinó amb ell a tot el món. 

Tot seguit vull destacar un llistat d’actituds de pau proposades per Antonio 

Monclús i Carmen Sabán (1999)  

Superar la convicció negativa de que la pau és impossible; no concebre la 

lluita violenta d’uns contra els altres com la única manera de resoldre 

conflictes.  

Considerar que l’adhesió a la pau ha d’envair el món de l’educació, de la 

política i de l’economia. I aquesta última ha d’estar al servei de la societat, 

no de l’armamentisme, així com la ciència i la tècnica també han de 

contribuir a la pau.  

Refusar rivalitats culturals i racials que impliquin el menyspreu i la 

discriminació com a conseqüència d’una presa de posició de falsa 

superioritat.  

Reconèixer la vida humana com un valor suprem que implica fer de la 

venjança un fonament de la lluita per la justícia, que impedeixi l’explotació 

dels éssers humans. 

Tenir en compte les aspiracions dels que pateixen la injustícia amb el fi 

d’adaptar les institucions nacionals a les exigències de la justícia.  

Contribuir a la distribució d’un nou ordre nacional i internacional més just, 

basat en una distribució igualitària de riqueses , així com de poders i 

responsabilitats.  

Afavorir la disponibilitat cap a la reconciliació i el perdó tant a nivell familiar 

com social , polític o laboral.  
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Contribuir amb l’acció lliure i responsable de cada ciutadà a l’organització de 

la societat, basant-se en les idees de justícia , respecte a la llibertat i 

solidaritat, independentment de la seva adscripció política o concepció 

econòmica.  

En la tercera actitud de pau tracta del respecte a la diversitat cultural. La 

diversitat és sinònim de  diferència. Tots els homes i dones som diferents, 

per tant és una característica humana. Molts cops s’associa diferència a 

dificultat. A les escoles i instituts, amb freqüència, les diferències més grans 

com ara les dels nens i nenes amb necessitats específiques o nens i nenes 

immigrants o fills d’immigrants respecte a la resta es viuen com una gran 

dificultat i un problema.  

Aquesta visió categoritza, separa els uns dels altres i és restrictiva, no 

respecta ahimsa. Si volem educar transmetent que diversitat és riquesa i 

normalitat caldrà fer un esforç per canviar el punt de mira, per veure 

diversitat com a font de riquesa i com l’aportació d’un aprenentatge més 

ampli. Educant en la diversitat eduquem tots els nens i nenes junts per tal 

de propiciar ocasions de diàleg, pacte i convivència, i si ja no serveixen les 

metodologies i les maneres de treballar utilitzades fins ara caldrà canviar-

les o adaptar-les, com canviant és la societat.  

En J.Cela, J. Palou (2004), exposen diverses raons de pes per educar en la 

diversitat, en l’oportunitat de tothom de rebre educació.  Alguns d’ells són 

arguments de tipus social, veient l’educació com a eina per compensar 

desigualtats, de tipus ètic, on la funció de la persona educadora  és 

promocionar més que seleccionar o sancionar, de tipus cultural entenent 

que la societat és diversa, de tipus legal respectant la normativa de la 

reforma que assumeix els principis de comprensivitat i de formació integral,  

i de tipus psicopedagògic  ja que l’aprenentatge és un procés de construcció 

individual que es produeix en un entorn social.  

Des dels centres educatius cal entendre multiculturalitat equivalent a 

enriquiment. Com diu Lévinas Només allò que ens és estrany ens pot 

ensenyar. Afirmació estudiada i verificada dins de les bases 

psicopedagògiques de l’educació, on s’explica que com més amplia és la 
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zona de desenvolupament proper més possibilitat d’aprenentatge. Dit amb 

unes altres paraules, com més diferent és el que tinc al costat més 

aprenentatge em generarà en molts nivells, cognitius, relacionals, 

emocionals entre molts d’altres, però també més complexitat que caldrà 

saber gestionar, i trobar punts de contacte i diàleg.  

Per tant és bàsic acollir a l’altre, al que té una realitat diferents de la meva 

o al que ve d’un altre país, el que aporta una cultura que ens pot enriquir, 

sigui quina sigui. Acollir i tot seguit, un cop formi part del grup, entre tots, 

qüestionar, dialogar i establir unes normes de convivència, cultivar uns 

valors útils per la pau i el benestar de tots.  

Ningú no és  una cultura, sinó que representa una manera particular de 

viure una cultura i les cultures  són construccions socials i dinàmiques que 

no són realitats immutables, invariables i impermeables al pas del temps. 

Per tant aquest contacte ens pot dur a replantejar-nos la nostra pròpia 

manera de viure i la de les persones nouvingudes sense que aquesta 

diversitat pugui degenerar en desigualtat.  

Acollir no vol dir que tot el que ens fa diferents ha de ser conservat, ja que 

la cultura del grup és un procés on tots podem crear un espai comú, 

redissenyar i desaprendre junts, si cal, per tal de que la nova creació tingui 

en compte a tothom i on tothom en sigui responsable.  

Com exposen J. Cela, J. Palou (2004), el més positiu del contacte cultural és 

que t’ajuda a qüestionar els teus principis, t’ajuda a observar la realitat que 

t’envolta, tu mateix i els altres amb una mirada nova. És clar que aquesta 

mena d’exercicis crítics són un risc, però aprendre sempre és un risc, 

sempre és un conflicte. Respectar la diversitat és entendre que cadascú té 

el dret a interpretar el món a la seva manera.  

4.1.2 Satya  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: Veritat, realitat, 

veracitat. En els Ioga-Sûtra ( II 30-31) de Patáñjali, és una de les cinc 

virtuts del primer grau (yama) del Raja Ioga que s’exigeix en els Ioga Sûtra 
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de Patáñjali i constitueixen el “gran vot” ( mahâvrata ) vàlid per tots els 

graus. 

Una manera de posar en pràctica satya en l’educació seria mostrar la cara i 

la creu de les coses. Si amaguem una part de la nostra humanitat és com si 

la neguéssim o ignoréssim i per tant no aportem veracitat als 

coneixements. Protegir del mal del món no és el mateix que negar el mal 

del món. Si eduquem en actituds de pau, amb honestedat estem donant 

eines per què no participi d’aquest mal i fins i tot perquè intenti reduir-lo. La 

vida és un conjunt de vivències i no la podem separar, segregar i tot seguit 

començar a donar valors a tort i a dret fent llistes del bé i del mal, sinó que 

quan parlem de la vida inevitablement hi haurà la mort, en la bondat la 

maldat i en l’amor, l’odi. Tot forma part de la mateixa moneda i aïllar-ho no 

ajuda al coneixement integral sinó a un de fragmentat i incomplet.   

Tractar Satya és tractar la integritat. Treballar la integritat personal 

requereix valentia, valentia per viure d’acord amb la nostra consciència i no 

esclau de les circumstàncies socials i culturals, dels mals hàbits. Sempre 

serà més fàcil seguir la corrent general que prendre decisions pròpies del 

que creiem més adequat i respectar-les. Si no ens mentim a nosaltres 

mateixos, si som perseverants amb actuar d’acord amb la nostra 

consciència, aleshores els altres confiaran en nosaltres. 

Entendre i observar les dues cares de la moneda implica humilitat, una 

virtut imprescindible pel treball en equip. Quan hom participa i forma part 

d’un equip cal que accepti, com diuen J.Cela, J.Palou (2004), la veritat és 

un mirall que s’ha trencat i està repartida en tots els trossets que estan 

escampats per terra i entre tots caldrà anar-los recollint i anar-los 

reconstruint.  

Ser sincer és important, amb un mateix i amb els altres, però sempre 

respectant el principi d’ahimsa, no fer mal. Ser sincer, per estar en 

harmonia. Els teus pensaments esdevenen paraules, les paraules en actes, 

els actes en hàbits i els hàbits en caràcter, per això una persona pacífica 

genera pau al seu voltant, i això és fàcil d’observar en una aula. El dia que 

hom està nerviós o dispers els nens i nenes ho reben i segurament aquest 
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estat es transmet de manera invisible per tots els racons de l’aula fins a 

generar un espai de nerviosisme i dispersió. Amb els nois i noies pot passar, 

però dependrà més de la seva saviesa i experiència en consciència personal 

i capacitat de gestionar les seves emocions.  

A les aules molts cops hi ha amenaces, es fan servir moltes paraules i es 

generen promeses en veu alta que molts cops són inviables o no s’acaben 

complint. Això fa que es perdi autoritat, credibilitat i que les paraules deixin 

de tenir sentit. 

4.1.3 Asteya  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent:  “No robatori. En 

els Ioga-Sûtra ( II 30-31) de Patáñjali, és una de les cinc virtuts del primer 

grau (yama) del Raja Ioga que s’exigeix en els Ioga Sûtra de Patáñjali i 

constitueixen el “gran vot” ( mahâvrata ) vàlid per tots els graus. 

No trair la confiança que els altres posen en nosaltres, donar valor a les 

paraules pronunciades. Acceptar el que un és i no caure en l’enveja és 

practicar asteya.  

Comparar alumnes com si fossin dues realitats idèntiques és una pràctica 

errònia, ja que pot generar enveges, frustracions i poc desmuntar 

l’autoestima de l’alumne. També entre germans, o entre cosins o entre qui 

sigui, cal anar molt en compte amb comparar de manera injusta i 

desequilibrada.  

4.1.4 Brahmacharya  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: Continència, 

castedat. Continència en el pensament, la paraula i en el fer. En els Ioga-

Sûtra ( II 30-31) de Patáñjali, és una de les cinc virtuts del primer grau 

(yama) del Raja Ioga que s’exigeix en els Ioga Sûtra de Patáñjali i 

constitueixen el “gran vot” ( mahâvrata ) vàlid per tots els grau. 

La continència no sembla ser una paraula dels nostres temps ni de la nostra 

societat tant consumista. Ser modern, estar al dia pot arribar a generar 

estrès i angoixa ja que tot va molt ràpid, el ritme de la vida sembla que 
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hagi d’atrapar la velocitat ADSL d’Internet, sembla que haguem d’ocupar les 

nostres ments amb tants estímuls com els que ens aporta canviar de canal 

a la televisió o una pàgina d’anuncis de qualsevol diari. La continència pot 

sonar a restringir, i no és així. Té més a veure amb controlar, en posar 

consciència al que realment necessito en tots els aspectes, en escollir. En 

no gastar energia supèrflua en activitats, idees sense rellevància per tal 

d’enfocar-nos a quelcom més rellevant i essencial. És atorgar la vida a un fi 

més elevat. No deixar-se atrapar ni en la carència, ni en l’excés.  

4.1.5 Aparigraha 

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent:  No possessió, 

absència de desitjos; estat en el qual s’està lliure de l’anhel del tenir i 

acumular. En els Ioga-Sûtra ( II 30-31) de Patáñjali, és una de les cinc 

virtuts del primer grau (yama) del Raja Ioga que s’exigeix en els Ioga Sûtra 

de Patáñjali i constitueixen el “gran vot” ( mahâvrata ) vàlid per tots els 

graus. 

Des de petits ja fem maratons d’activitats de tot tipus ja que no volem 

perdre aquesta modernitat, aquest tinc per tant existeixo. I aquesta por a 

perdre, aquesta por a no tenir, a no ser, ens aporta més que res esclavatge 

i infelicitat. 

Aquesta sobre acceleració fa que no vivim la vida, que no ens adonem de 

com passen les hores i que la major part del dia no vivim en el moment 

present. Han aparegut l’estrès i la depressió infantil i la seva existència ens 

hauria de fer reflexionar profundament sobre quina és aquesta manera de 

viure que ens aporta aquests resultats. Practicar brahmacharya és decidir 

què cal treure de més, deixar d’acumular i consumir. Si tenim menys bens 

materials menys temps haurem de dedicar a tenir-ne cura i més temps 

tindrem per nosaltres. El problema primordial és identificar-se amb el que 

un té, aquesta falsa seguretat en les possessions que no pas en els bens. 

En la nostra societat s’associa el prestigi amb el tenir i no en les 

potencialitats de l’ésser.  
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El ioga dóna un altre punt de vista, diu que el qui més dóna és el que té 

més prestigi, no el que més té. Tot el que tenim es pot intercanviar, el 

benestar d’un mateix pot contribuir en el benestar de l’altre. En la saviesa 

popular es diu el refrany l’aigua que no corra es corromp, per això mateix si 

tenim quelcom que no usem podem deixar-ho o donar-ho a un altre que ho 

pugui usar.  

Quan més por tenim més bens acumulem, la por a estar necessitat, 

comprar seguretat comprant coses, és un parany. Com més tinc més por 

tinc que em robin, cal trobar l’essencial per viure i dialogar amb un mateix 

per descobrir què ens és essencial i què ens és sobrer. No estem parlant 

només de bens materials, es pot acumular un munt de coses com ara 

pensaments, relacions, viatges... 

Simplificar la nostra vida. Quan un és capaç de renunciar a el superflu 

connecta amb la simplicitat en la vida que ens dóna capacitat de compartir. 

Una de les propostes podria ser deixar de fer tant, fer menys i de més 

qualitat. Una altra seria fer ús del sentit de l’humor per treure ferro al que 

em passa, per agafar distància, desaferrar-nos. I poder riure d’aquelles 

coses que ens atabalen i a vegades ens fan perdre els papers. Buscar el 

nostre clown.  

Actualment hi ha el moviment slow. El moviment slow és un corrent cultural 

que promou calmar les activitats humanes, proposa prendre el control del 

temps, donant prioritat a les activitats que redunden en el 

desenvolupament de les persones, trobant un equilibri entre la utilització de 

la tecnologia orientada a l'estalvi del temps i prenent-se el temps necessari 

per gaudir d'activitats com fer una passejada o compartir un menjar amb 

altres persones. S’aposta per anar cap a la simplicitat, cap a decréixer en 

consum desmesurat i en ser més lliure i autosuficient.  

També trobem el decreixement, on la filosofia de fons proposa retrobar la 

multidimensionalitat humana, recuperar la responsabilitat de les nostres 

accions i decisions alhora que guanyem en consciència dels límits i les 

escales i així poder-nos organitzar col·lectivament per intentar posar en 

pràctica experiències i iniciatives.  
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4.2 Els niyames  

Niyames; codi de conducta personal. Els niyames ens poden ajudar a 

reflexionar sobre les nostres pròpies accions  per millorar el comportament 

individual, per calmar la ment, per estar en pau amb un mateix i així poder 

tenir una relació sana amb el món exterior. Podem parlar d’una psicologia 

aplicada. Els niyames regulen els hàbits i augmenten la força de voluntat, 

alliberen la ment de negativitat, i l’omplen de pau.  

Hi ha 5 niyames:  

 Saucha : Netedat, ordre, puresa  

 Santosha : Satisfacció, acontentament, paciència, serenitat  

 Tapas: Disciplina, apassionament, austeritat 

 Svadhyaya : Indagació, recolliment, silenci, estudi 

 Ishwara pranidhana : Oferiment, desaferrament, pietat.  

4.2.1 Saucha  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: Puresa, estat de 

purificació. És una de les cinc virtuts que s’exigeixen en el segon grau 

(niyama) del Raja Ioga. En els Ioga-Sûtra de Patáñjali (II 32) hi són 

enumerades.” 

La purificació és permetre que emergeixi quelcom nou, com quan podem 

una planta. Per tractar Saucha podem parlar de molts tipus d’higiene, no 

només física sinó també la higiene mental. Tot el que ha estat escoltat, 

llegit o sentit pot interferir en la nostra percepció del món. La ment 

s’impregna del que l’envolta.  

En el Dhammapada  podem llegir: Allò que som avui procedeix dels nostres 

pensaments d’ahir i els nostres pensaments presents construeixen la nostra 

vida futura. La ment és la creadora de la nostra vida. Si actuem amb una 

ment negativa el sofriment ens seguirà com la roda que segueix a l’animal 

que tira del carro. 
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Quan tractem Saucha es pot parlar sobre què significa “net” dins de la 

nostra cultura i tot seguit qüestionar aquestes idees, per tal de buscar una 

higiene més profunda. Establir unes relacions sanes, amb gent amb la qual 

puguem ser nosaltres mateixos també és un tipus d’higiene, en aquest cas 

emocional. Tenir la pròpia casa ordenada i neta influirà molt positivament 

en les persones que hi vivim.   

Treballar la responsabilitat és una manera d’higiene emocional. Les 

conseqüències de ser responsable per les nostres decisions són una 

relaxació, una serenitat en el nostre cos i la nostra ment, i un sentit de 

satisfacció amb la vida en general. Nosaltres podem determinar el nostre 

destí i pels camins per on volem passar.  

Per cultivar el propi poder personal podem primer identificar els nostres 

objectius últims i els nostres objectius a la vida a curt termini, tot seguit 

planificar una ruta d’acció per arribar a aquests objectius sense fer mal o 

perjudicar-nos ni a nosaltres ni a ningú altre. Prendre responsabilitat pels 

resultats de les nostres accions- eliminar l’hàbit de culpar a algú altre, o a 

les circumstàncies pel que ens passa. Finalment i essencial, incrementar la 

nostra consciència del Ser a través de la meditació quotidiana i la pràctica 

dels yames i niyames.   

De la manera que actuem, que ens relacionem, que pensem, que sentim 

ens va creant, per tant cal crear uns rituals d’higiene profunds per estar en 

pau amb un mateix.  

4.2.2 Santosha 

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: “acontentament, 

el datisfer-se amb el que un té”. Una traducció més lliure , però clara, seria 

“acceptació”. Una de les cinc virtuts requerides en el segon grau o etapa, 

niyama del raja ioga. En els Ioga-Sûtra de Patáñjali (II 32) hi són 

enumerades.” 

Santosha és la satisfacció que trobem en el nostre interior, no en l’exterior 

o en les coses que posseïm. Aquesta satisfacció ens aporta pau i plenitud de 
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vida, perquè comporta acceptar la vida tal i com ve. Representa el treball 

per alliberar-nos de les frustracions i els desitjos. Quan un està satisfet no 

desitja altres coses, no ens afecta el que els altres diguin o pensin de 

nosaltres.  

Significa mesurar l’èxit de la pròpia vida en la capacitat que hom té de 

desvincular-se dels desitjos i les ànsies que l’esclavitzen, sense 

comparacions, rivalitats, xafarderies o murmuris.  

4.2.3 Tapas  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: També tapasyâ; 

calor, ardor, ascesis, mortificació. S’anomena d’aquesta manera a certs 

exercicis espirituals intensos moguts per l’ardent aspiració a la realització de 

Déu , o del Brahman2 . És una de les cinc virtuts que s’exigeixen en el 

segon grau (niyama) del Raja Ioga. En els Ioga-Sûtra de Patáñjali (II 32) hi 

són enumerades.”  

Un dels objectius de Tapas és exercitar la ment, reforçar-la, tot treballant 

pel que ens costa. Podem parlar de tres tipus de tapas: el mental, el físic i 

el verbal. Pel que fa al cos, serien pràctiques de tapas el dejuni o aguantar 

les incomoditats o molèsties físiques. El tapas verbal té a veure amb la 

pràctica de mouna, el silenci, i utilitzar paraules constructives i sinceres. Pel 

què fa a nivell mental consisteix en  canviar els pensaments negatius per 

positius i practicar la serenitat.  

4.2.4 Swadhyâya  

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: Estudi propi. 

L’expressió es refereix en especial als Veda3, però també , més en general, 

a altres textos sapiencials. Per impregnar-se millor del contingut d’aquests 

textos, cal que es repeteixin en veu mesurada, una provada tècnica e 

memorització. Els Veda, com la majoria dels textos sagrats , van ser 

transmesos de manera oral, de mestre a deixeble. Aquest últim havia 

d’aprendre-se’ls de memòria. És una de les cinc virtuts que s’exigeixen en el 

segon grau (niyama) del Raja Ioga. En els Ioga-Sûtra de Patáñjali (II 32) hi 

són enumerades. 
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Svadhyâya és la làmpada que il·lumina el camí que he  encetat. En el 

procés educatiu és la indagació, els feedbacks al final de les sessions, les 

autoavaluacions. Per treballar aquest niyama cal escolta. És la recerca d’una 

major veritat pròpia, cultivar una intuïció profunda  per estar connectats 

amb la vida. Una manera de practicar-la seria descobrir i experimentar a 

través dels sentits que tenim oblidats, el tacte, l’olfacte, també a través de 

formes d’expressió artística i a través de la meditació.  

4.2.5 Ishvara Pranidhâna 

La definició del diccionari de saviesa oriental és la següent: Devota ofrena a 

Déu, de tots els actes de pensament, paraula i obra.  És una de les cinc 

virtuts que s’exigeixen en el segon grau (niyama) del Raja Ioga. En els 

Ioga-Sûtra de Patáñjali (II 32) hi són enumerades. També és important en 

el Bhakti-ioga4 i el Karma-Ioga5 

Ishvara Pranidhâna és autoentrega. La repetició de mantres pot ser una 

manera de tractar-ho. Oferir els resultats de les teves accions, com ara la 

serenitat obtinguda després d’una meditació, a l’Univers. Com més gran és 

l’entrega més gran serà la capacitat de dur una pràctica espiritual. Ishvara 

pranidhana ens diu que cal acceptar els nostres límits dins de la grandesa 

de l’univers. No podrem respondre totes les preguntes existencials, haurem 

d’aprendre a conviure amb el misteri del món. La grandesa és acceptar-nos 

tal i com som, éssers petits dins d’un gran cosmos.  
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5 Deixar que la vida faci en mi. Creixement personal 

5.1 Educació emocional  

En les primeres etapes de la vida es contempla l’educació de les emocions, 

però a mida que el sistema educatiu va avançant va desapareixent tot el 

que hi té a veure. A la universitat gairebé ni existeix. Segons E.Bach, 

J.Darder (2002), l'educació en comptes de dedicar-se a formar persones 

que siguin capaces d'estimar i de comprendre’s amb els altres, s'ha dedicat 

a formar professionals que siguin aptes per ocupar un lloc rellevant, per 

obtenir beneficis materials, per assolir un reconeixement extern i per altres 

objectius similars que potencien únicament les dimensions tècniques i 

prescindeixen de les humanes. Potser ja va sent hora que l’educació 

abandoni també el carril fix que ha agafat i provoqui la dissonància 

cognitiva i la dissidència sentimental per fer veure que podem córrer per 

més carrils que pels que ens han assignat. 

Com podem córrer per més carrils a dins de les escoles i instituts? Doncs si 

fem un cop d’ull al nou currículum basat en les competències veiem que 

aquestes àrees hi tenen cabuda, és més, hi tenen molta rellevància, i 

també, depenent dels ulls que l’interpreti, veiem que és molt obert pel què 

fa a l’actuació que poden fer els mestres i professors dins de les aules. 

Aprofitant aquesta oportunitat i amb les noves introduccions com 

l’autonomia de centre veiem que es pot fàcilment introduir el que ens 

proposem. Tot i això potser caldria observar si actualment estant prou 

preparats els professionals de l’educació o bé caldria els cal formar-se per 

poder incloure  aquesta nova mirada dins de les escoles i instituts, i també 

a les universitats. 

Durant el segle XX va tenir molta rellevància un concepte d’intel·ligència 

restringit a les funcions intel·lectuals. 

Moltes persones que treuen un resultat molt alt en proves que valoren un 

tipus d’intel·ligència en concret, com el famós test del coeficient 

intel·lectual, poden tenir molt poc èxit a la vida i no arriben molt lluny 
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mentre que d’altres que el treuen baix poden tenir molt d’èxit. Per tant, 

aquest tipus de test mesura realment el que fins ara hem anomenat 

intel·ligència?  

Hi ha diferents estudiosos que la defineixen com la capacitat de resoldre 

problemes no programats. Aquí hi veiem una estreta relació en la nova 

manera en que s’ha redactat el currículum educatiu segons Bologna, que té 

en compte les competències. La competència és la capacitat d’utilitzar els 

coneixements i les habilitats e manera transversal, en contextos i situacions 

que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents 

sabers.  

Una altra definició científica seria la que diu que un animal és més 

evolucionat o més intel·ligent que un altre quan sap adaptar-se millor al 

medi ambient. Aquest principi d’adaptació al medi ambient traslladat al 

terreny humà estableix una bona connexió amb els principis i les tècniques 

que proposa la intel·ligència emocional. Per tant podríem dir que la 

intel·ligència és com m’adapto i com entro en relació.  

Així mateix podem referir-nos a l’educació i al ioga. Els programes educatius 

que s’adapten a les persones tenen més eficàcia que no pas els que fan que 

siguin les persones les que s’adaptin a ells.  

Claude Maréchal (1998), exposa que parlar de ioga és parlar d’adaptació, ja 

que la persona no està feta pel ioga sinó que és el ioga el que s’ha fet per 

ella, el que es posa al seu servei. 

Fent una mica d’història d’on va sorgir aquest terme, aquesta nova visió 

que deixava de contemplar només una sola intel·ligència, ens remuntem el 

1920.  

No fa tants anys, el 1986, Howard Gardner, un psicòleg i educador de la 

universitat de Hardvard,  va sorprendre i impactar en el món de l’educació 

amb una obra clau Estructures de la ment. La teoria de les intel·ligències 

múltiples. És aquí on es comença a parlar de més d’una intel·ligència i a 

veure que el que fins aleshores es considerava intel·ligència era només una 

petita part de les habilitats del nostre cervell.  
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Podem resumir la classificació de les intel·ligències en dos grans grups: el 

primer format per una intel·ligència cognitiva o racional i un segon de tipus 

emocional. En el primer grup hi trobem intel·ligències com ara la lògico-

matemàtica, la lingüística, l’espacio-visual, la cinestèsica, la musical i en el 

segon grup les intel·ligències intra i interpersonals.  

Segons el doctor Robert Cooper (2000), la intel·ligència emocional és la 

capacitat de sentir, entendre, controlar i modificar estats anímics propis i 

aliens. Es mostra com un procés.  

Daniel Goleman (1995) periodista, psicòleg i filòsof a través del llibre La 

intel·ligència emocional, transmet aquestes noves idees primer als Estats 

Units el 1995 i després es tradueix a més de 30 idiomes per tot el món. 

Aquest llibre és una obra de divulgació científica àmpliament referenciada  

de treballs científics i experiències realitzades els últims anys.  

Una de les dades rellevants que se n’extreu és que aquest tipus 

d’intel·ligència es pot aprendre i millorar durant tota la vida fins i tot durant 

la tercera edat. La intel·ligència emocional, determina el nostre potencial 

per aprendre i desenvolupar les habilitats pràctiques que es basen en els 

seus 5 elements:  

1-Autoconeixement 

2-Autocontrol 

3-Motivació 

4-Empatia 

5-Habilitats socials 

El primer té a veure en conèixer les pròpies emocions. Tenir 

autoconsciència, és a dir, la capacitat de reconèixer els sentiments mentre 

estan passant. És la capacitat de conèixer amb la major efectivitat possible 

els nostres desitjos, els nostres pensaments, els estats anímics i la 

vinculació entre ells. En aquest primer punt s’inclou la capacitat d’escoltar 

als altres.  

La segona, l’autocontrol, l’autodomini de les emocions per no ser esclaus de 

les passions, amb l’objectiu de la temprança, de l’equilibri, no de la 
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repressió. La paraula control es pot substituir per gestió si es vol. El control 

és voluntari i espontani i és contrari a la repressió. Reprimir sempre té 

repercussions, és com tapar una olla i emmalaltir. Controlar és deixar 

passar però controlant el flux que va sortint.  

En tercer lloc, la motivació té la mateixa arrel llatina que emoció : motere, 

que vol dir moure’s. No hi ha motivació sense un component emocional. La 

motivació és la conducta dirigida cap a un objectiu, cap a un fi. És com el 

combustible que ens permet dur a terme el que ens proposem. La capacitat 

de motivar-se a un mateix es posa a prova quan sorgeixen dificultats, el 

cansament i el fracàs. Hi ha com un procés per arribar a bon fi, seria el 

següent: primer hi ha la motivació, tot seguit es l’autoconfiança, molt 

relacionada amb l’autoestima, tot seguit l’optimisme, és a dir creure que el 

que vull aconseguir és possible, a continuació l’entusiasme, que és l’energia 

inicial per tirar endavant un projecte i per últim i imprescindible la 

perseverança i la resistència, per fer front als fracassos i als contratemps.  

En quart lloc tenim l’empatia, que juntament amb les habilitats socials 

constitueixen el que s’anomena la intel·ligència interpersonal. L’empatia és 

la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre. L’altre percep que l’entenem, 

quan li dediquem atenció i no el jutgem, ni el desqualifiquem.  

Per últim, en cinquè lloc, tenim les habilitats socials, entre elles el lideratge, 

el treball en equip, la capacitat de persuadir, la capacitat de cooperar i de 

servei.  

La intel·ligència emocional és la que ens permet fer una bona resolució dels 

conflictes que puguin sorgir-nos a la vida. El conflicte és innat amb 

l’existència. Una bona gestió del conflicte té a veure en com ho fem per 

passar d’aquest al diàleg, a través de la comunicació i amb aquesta ser 

capaços de veure com l’altre em pot enriquir dins del diàleg, dins de la 

diferència.  

El quit de la qüestió és com gestiono tota l’energia que se’m genera en un 

conflicte, en resoldre’l o bé en tot el contrari. Com la canalitzo, aquí hi 

trobem la intel·ligència emocional.  
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Actualment s’ha establert educar en valors per afavorir la convivència amb 

la matèria d’educació per la ciutadania. Parlar sobre  uns valors universals 

ètics per poder conviure en pau, però el perill és que es només es  faci això, 

només se’n parli,  i potser únicament dins l’únic temps destinar a aquesta 

àrea. Una proposta útil hauria de poder impregnar totes les hores que els 

alumnes estan als centres i fer que aquests aprenentatges de vida fossin 

significatius i viscuts, no només explicats.  

Hi deu haver moltes maneres de planificar i dur a la pràctica aquest propòsit 

i la meva proposta s’emmarca dins de l’educació secundària i a través dels 

yames i nyames.   

Els yames i nyames marquen un camí clar a seguir per tot yogui per tal de 

poder assolir la seva fi de creixement personal i connexió. Quan un llegeix 

per primer cop la definició dels yames i nyames, hi veu diferents valors que 

s’han tractat des de molts camps diferents, ja que són universals, com ara: 

la no violència. Aprofitarem aquesta saviesa que ha aportat la humanitat fa 

més de 5000 anys per tal de tractar els valors ètics vàlids per la convivència 

i la millora personal i social.  

Segons E. Bach, J. Darder (2002) els valors són l'horitzó que dóna sentit a 

allò que fem amb les nostres emocions. Educar en valors ètics és necessari 

perquè l'educació és sempre educació en valors. Hem de reflexionar i 

dialogar sobre quins valors ens podrien proporcionar al conjunt de la 

humanitat una forma de vida més digna i més feliç.  

Els autors J. Cela, J. Palou (2004), exposen que la investigació salutogènica 

sap avui com la posterior resiliència d’una persona depèn del 

desenvolupament dels valors i qualitats internes. Són els pilars decisius 

quan es tracta d’enfrontar-se a les pitjors dificultats i de donar-li sentit a la 

pròpia vida, sentit que no només es presenta davant del nen, sinó que li 

atorga força.  
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El que compta més no és el que sap l’adult sinó el que és i el que fa, amb 

això es planteja una exigència que l’adult només pot afrontar degudament 

si treballa sobre si mateix.  

5.2 Educació amb el cos  

Segons D. Goleman (1995) més del 90% de missatges emocionals que 

emetem són de naturalesa no verbal i per tant no fer cas del gran potencial 

d'apropament a la natura i als altres que té la sensualitat, la capacitat de 

fruir dels plaers dels sentits, ens limita el desenvolupament emocional. El 

cos és fonamental per l’experiència emocional.  

Les sensacions corporals donen origen a la intuïció, un mecanisme misteriós 

pel qual arribem a la solució d’un problema sense raonar-lo. El cos és una 

platarforma per descobrir-te.  

El que comuniquem a través del cos i percebem a través d'ell té molta força 

i causa impactes emocionals profunds, a vegades més que qualsevol 

paraula. Segons D.Goleman (1995)  les paraules només representen un 7% 

de la nostra persuasió, la resta del nostre poder de persuasió es troba en 

els aspectes no verbals de la comunicació, en el llenguatge corporal i el to 

de la veu. Per tant una bona consciència corporal, i de la pròpia veu, una 

bona gestió de les emocions i una bona utilització de les pròpies eines 

d’expressió serien molt adequades per afavorir la comunicació amb els 

altres. 

Cal tenir cura del cos, ja que no podem preparar o educar el cos si no està 

sa. En el ioga, el cos és un mitjà per tal de poder arribar , juntament amb el 

treball respiratori a una calma mental, a la meditació, a connectar amb tu 

mateix i l’univers. El cos pel ioga és sagrat. En la nostra societat també hi 

ha persones que en tenen cura amb aquest objectiu de respecte i estimació, 

però impera molt una visió oposada a aquesta, el culte al cos. Aquest mai 

ha tingut una dimensió emocional i afectiva integradora per la persona. 

Com exposen E. Bach, J. Darder (2002) més aviat ha estat un culte 

degradant per a l'ésser humà, una tirania homogeneïtzadora, una font 

constant de neguit , d'auto rebuig i d'odi cap a un mateix per no tenir un 
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cos que s'ajusti als cànons del mercat estètic. El cos no ha estat un canal 

per expressar les nostres emocions, sinó un instrument al servei de la 

moda, de l'alta costura i de la cosmètica, així com un objecte de la cirurgia i 

darrerament de les manipulacions genètiques. 

En l’educació obligatòria hi ha unes hores dedicades a l’educació física, com 

diu el nom s’educa el cos, la part física de la persona. Però aquesta 

educació del cos a l’escola i als instituts acostuma a ser molt limitada,  i no 

contempla tots els camps de la persona. Molts cops està simplificada i 

practicada com a educació únicament d’iniciació esportiva o directament 

esportiva i competitiva. Durant l’educació infantil tenim la psicomotricitat 

una àrea molt més inclusiva i global, pel meu entendre, de l’educació on no 

només hi ha el cos sinó també s’inclou la psicologia i les emocions. 

Tot i això, el cos té encara una escassa presència a l’escola fins i tot es pot 

observar clarament amb els cossos dels docents, molts dels quals no 

transmeten una cura i un model de salut .   

El ioga va més enllà del treball purament físic. El ioga ens ajuda a 

desenvolupar-nos: A nivell físic , tot prenent consciència del cos i 

desenvolupant la nostra força i flexibilitat en tots els àmbits.  

A nivell funcional mantenint en equilibri la nostra salut orgànica. A nivell 

mental, generant calma i controlant la nostra agitació i la del nostre 

pensament. A nivell emocional adquirint confiança per superar pors i 

ansietats i a també traient possibles bloquejos energètics.  

Amb el ioga es busca l’harmonia, el cos en harmonia, ben regulat. En la 

formació del ioga hi havia tot un curs dedicat a l’aspecte fonamental de la 

regulació, que incideix en el respecte i l’escolta cap a un mateix, aportant 

autonomia i personalització de la pròpia pràctica.  

En el ioga, no s’entra dins d’un dualisme excloent, ja que tot forma part del 

mateix, l’ombra i la llum, la vida i la mort, en el cos, en les emocions cal 

apropar-s’hi amb aquesta idea més oberta, lluny del bo i el dolent. No hi ha 

distinció entre emocions negatives i positives, millor parlar  de vivència 

positiva o negativa. Les emocions ens aportaran una vivència més o menys 
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positiva o negativa segons el que jo faci amb elles. Com diuen E.Bach, 

J.Darder (2002)totes les emocions poden ser positives si en sabem aprofitar 

les vivències que se'n deriven d'elles. Totes les emocions són lícites, però 

no totes les conductes que poden resultar-ne de la seva expressió ho són. 

En el ioga, es treballa a través de la consciència, d’una escolta profunda i 

d’una actitud de desaferrament. Desaferrament per poder observar sense 

jutjar, o pensar el que ens està passant, per observar sense que l’emoció 

ens envaeixi, observar i no reprimir, ni aturar el flux del que està passant 

dins nostre, només observar de mica en mica per anar calmant allò que ens 

neguiteja o angoixa, regular-ho.  

Regular no vol dir reprimir, ni pensar l'emoció en lloc de sentir-la. Per sentir 

cal que siguem capaços d'aturar o suspendre, per uns moments el discurs 

verbal intern que està regit gairebé sempre per la raó. Necessitem 

recuperar la calma per construir el sentiment i per trobar-nos en condicions 

de donar una resposta o conducta empàtica, que afavoreixi la reconciliació 

amb un mateix i la convivència harmònica amb els altres. I aquest objectiu 

es pot aconseguir amb el ioga, a través de l’observació, l’escolta profunda 

cap a un mateix i la meditació.  

El ioga pot ser una molt bona estratègia de regulació, tot i això hi ha moltes 

altres maneres de poder-ho fer, cal trobar quina s’adequa més a les nostres 

necessitats i a la nostra vida. Altres estratègies poden venir de diferents 

tècniques de relaxació o d'expressió corporal i exercici físic... aspectes 

recollits tots dins de la pràctica del ioga. També amb l’expressió artística, la 

dansa, el teatre, la música o les arts plàstiques on hi pot haver una catarsi, 

una connexió com en el ioga amb la meditació.                      

5.3 Valors, moral i ètica.  

La  tercera habilitat en la intel·ligència emocional és la motivació. La 

motivació depèn del valor que atorguem a una activitat o del valor que se’n 

desprèn. 
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Si els valors són el nord de les emocions ho són també de la manera de 

comportar-nos els homes i dones. Són el nostre marc de referència tant a 

nivell individual com col·lectiu.  

E. Bach, J. Darder (2002) diuen que la motivació, allò que ens impulsa a 

actuar , és l'efecte del descobriment d'un valor. Si tenim nois que nos estan 

prou motivats , cal que ens preguntem quins són els valors que els 

ensenyem o els transmetem i si són prou engrescadors i estimulen la 

recerca personal i la construcció de relacions gratificants. La nostra manera 

d'actuar, el nostre estil emocional i com ens relacionem amb els altres 

actuen com a valors model. Cal verificar què transmeten i si això és el que 

volem transmetre.  

Si s'han perdut els valors, és perquè nosaltres també els hem perdut. Però 

els valors no s'han perdut,s'han transformat , han canviat. 

Aquesta etapa actual, de transició, de ruptura, de desconcert i 

d'individualisme hauria de ser una etapa transitòria per arribar a una moral 

consensuada, on tinguem en copte la pròpia veu i la de l'altre.  

Els valors, aquest marc de referència que tenim, cal que siguin revisats, 

actualitzats, preguntar-nos a què donem valor i perquè. Molts cops atorgar 

valors a uns elements per sobre d’uns altres pot dur a grans injustícies.  A 

la societat, i també en els centres educatius. El problema no són les 

diferències, ja que tothom és diferent, sinó que esdevé un problema quan 

es jerarquitzen aquestes diferències en valor i passem a veure la diferència 

com una desigualtat. El problema real és que el ser diferents impliqui 

desigualtat. Les diferències no són negatives, la perversió és la 

jerarquització en valors de les diferències. Hem après uns valors culturals 

que entren en conflicte amb les noves corrents i és per això que cal revisar-

los, interrogar la norma, el que es considera normal.  

No podem confondre moral i ètica, que molts cops van lligades, amb els 

valors.  
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La moral es pot definir com el conjunt de costums i normes que ens han 

estat imposades per les institucions socialitzadores sense comptar amb 

nosaltres i que nosaltres hem assumit sense qüestionar-les.  

L’ètica és la reflexió personal sobre la moral , el procés individual pel qual el 

subjecte qüestiona i posa a prova la moral que li ha estat transmesa. 

J.A.Marina (2007) en els seus escrits sobre la por, exposa que l’ésser humà 

vol viure per damunt de la por. Sap que no pot eliminar-la sense tornar-se 

boig o insensible. Els homes ens trobem davant la següent paradoxa, no 

podem viure sense que els nostres sentiments ens orientin, però no volem 

viure a mercè dels nostres sentiments. Per resoldre aquesta contradicció 

una de les coses que  la intel·ligència ha inventat és, com exposa J. A. 

Marina, les formes morals de vida, que no sorgeixen així com així dels 

sentiments, sinó dels sentiments regulats per la intel·ligència creadora, la 

que va inventar l’ètica. La psicologia tracta de la salut, l’ètica tracta de 

valors.  

5.4 Aprendre a ser  

L’educació és, en primer terme, l’autoeducació de l’educador “.   

Els quatre pilars de l’educació segons l’Informe Delors titulat L’educació 

amaga un tresor de l’any 1996 són aprendre a conèixer, aprendre a fer, 

aprendre a ser i aprendre a conviure. Com he exposat anteriorment els 

menys tractats a l’escola i els que fan més falta actualment són sobretot 

aprendre a ser i aprendre a conviure.  

Aprendre a ser, referit al creixement personal, l’evolució de nosaltres 

mateixos al llarg de la nostra vida, on l’objectiu màxim és  produir una 

síntesi integradora entre emoció, pensament i acció per estar en pau i 

felicitat. Per tal d’arribar a aquest objectiu cal posar-nos en contacte amb 

allò que som, allò que sentim i allò que voldríem ser i emprendre un procés 

continu de construcció personal i col·lectiva. Per viure amb harmonia és 

necessari fer-nos coneixedors de nosaltres mateixos, adquirir saviesa sobre 

qui som, entenent saviesa com a assaboriment, coneixement, però no com 
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a manca de problemes o equivocacions. Mentre anem aprenent durant tota 

la vida trobem situacions de conflictivitat, i depèn de nosaltres saber 

utilitzar positivament aquest problema o error i convertir-lo en una 

oportunitat per descobrir alguna cosa nova que ens pot ajudar en el nostre 

propòsit.  

En el procés d’aprenentatge, de recerca personal, ens podem trobar 

obstacles que ens impedeixin avançar o ens distreguin dels nostres 

objectius. Per arribar a l’estat del ioga, un estat de coneixement profund 

d’un mateix, Patanjali, en el primer capítol dels ioga sutres, tracta els 

obstacles que ens podem trobar. En el sutra I.30 enumera 9 possibles 

interrupcions al desenvolupament de la claredat mental: la malaltia, 

l’estancament mental, els dubtes, la imprevisió, la fatiga, l’excés de 

complaença, les il·lusions sobre el veritable estat mental d’un mateix, la 

falta de perseverança i la regressió. Aquestes interrupcions provoquen un o 

més dels símptomes següents: incomoditat mental, pensament negatiu, 

incapacitat de sentir-se còmode en diferents postures corporals i dificultat 

per controlar la pròpia respiració. Diferents estudiosos dins des del camp de 

l’educació emocional, expliquen que una de les interrupcions més grans es a 

causa de la por. Expliquen que la por està sempre present i intervé en tot el 

que fem, ja que la por és una de les emocions bàsiques, és un mecanisme 

de protecció. A vegades per sentir-nos segurs ens deixem portar per 

aquesta i de mica en mica renunciem al que ens agradaria i acabem per 

desconèixer-nos a nosaltres mateixos. Deixem que la por ens paralitzi  

afectant la nostra satisfacció personal; provocant successives renuncies al 

que jo sóc i voldria ser degenerant cap a  una sensació d’impotència, 

d’incapacitat, fent-nos menys participatius de la nostra pròpia vida, i 

abandonant la responsabilitat de contribuir a la millora de tots. Algunes de 

les conseqüències que se’n poden derivar són el cansament, la desmotivació 

i fins i tot l’ansietat, indicadors d'una situació no resolta, mal gestionada o 

ignorada que em provoca malestar amb mi mateix i amb les altres 

persones. La por pot paralitzar el progrés personal i social.  

Patanjali proposa que un cop descobrim aquestes interrupcions ens pot 

ajudar la pràctica d’exercicis de respiració, de relaxació, per començar i més 
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endavant anar cap a la meditació. El ioga té tot un apartat sobre treball 

respiratori, el pranayama, on l’objectiu clau és calmar la ment, per tot 

seguit entrar dins de la meditació.   

És necessari calmar la ment, parar tot aquest va i ve de pensaments i 

xerrameca mental que ens impedeix veure amb claredat, que ens aporta 

una realitat distorsionada de nosaltres mateixos i dels altres. Aquest camí 

de coneixement personal pot ser complex precisament per això, per què 

caminem en la incertesa, molts cops avançant amb una ment poc clara i 

amb por, por de desconèixer si estem seguint un camí adequat o potser 

descobrir que vaguem per manca d’un camí ben traçat.  

El ioga proposa un camí, clar i empíricament contrastat, on dependrà de 

nosaltres mateixos, de la nostra voluntat i perseverança arribar a bon port i 

mantenir els progressos que es van assolint. 

Moltes vegades també hi ha la por de descobrir coses sobre mi mateix, ja 

que em pot dur a qüestionar-me. Aquestes indagacions em fan estar en un 

estat de fragilitat, d’inestabilitat que se’m pot fer incòmode o dolorós. Ens 

qüestiona la manera d’actuar fins al moment, potser les nostres idees o 

maneres d’actuar ja són velles, o no són útils per una millora i aquests 

descobriments poden generar aquesta inestabilitat emocional en un primer 

període. Per anar cap a on no se sap, cal anar per on no se sap, com diu 

Juan de la Cruz. Saadi expressava en el següent escrit que cal arriscar-se si 

val la pena: En el més profund del mar s’hi troben riqueses incalculables. 

Però, si busques seguretat, quedat a la costa.  

J. A. Marina (2007) explica que en la nostra recerca de la felicitat ens 

mouen dos desigs contradictoris: el benestar i la superació. Volem i 

necessitem crear quelcom per tal de sentir-nos orgullosos, per tenir 

reconeixement, en el fons una demanda d’amor. Volem construir una 

activitat que doni sentit a la nostra vida, però també volem estar còmodes. 

Ens cal harmonitzar desigs contradictoris. J.A.Marina (2007) ho exemplifica 

dient que necessitem construir la casa i també descansar-hi. Necessitem 

estar refugiats a port i navegant. Per això ens cal valentia per afrontar la 
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por, no podem quedar-nos en la submissió i aquest pretès benestar que 

aporta no arriscar-se.  

Tot canvi porta a una etapa de moviment intern, de reajustament, de 

desequilibri inherent a tot  aprenentatge. No hem de tenir por a aquest 

canvi, encara que sigui gran, ja que ens permetrà tenir la oportunitat per 

educar-nos o reeducar-nos emocionalment. 

Si la por al canvi ens bloqueja no hi haurà cap progrés, ni cap moviment i la 

vida és canvi i moviment. Com diuen E.Bach, J.Darder (2002)Per por a la 

nostra part biològica, instintiva o primària, hem cultivat només la nostra 

part racional i ens hem deixat molta vida tancada a dins nostre.  

L’apatia i l’estancament mental poden ser-ne un resultat, com esmenta 

Patanjali, i aquesta manca de vitalitat deriva en la recerca de substituts per 

tal de sentir-nos vius, de sentir que existim. Aquests substituts es poden 

traduir en tot tipus d’addiccions, on l’arrel és, com hem vist, una mala 

regulació emocional i una por a la vida, un desviament de l’atenció del 

nostre objectiu de creixement personal degut a una falta de claredat 

mental.  

E.Bach, J.Darder (2002) diuen que ja va sent hora que ens dediquem a 

sentir intensament , a veure si se'n ressent i trontolla per fi una societat 

gens excitant  que busca en la droga , en l’alcohol , en el consumisme , en 

la violència , en els reality shows , en els esports de risc i en qualsevol altre 

tipus de simulació o d’addicció , entre les quals no hem de descartar la 

pròpia addicció  al coneixement o al treball , succedanis de la manca 

d'emocions autèntiques.   

La regulació emocional ens serveix per prevenir els danys i complicacions 

que poden derivar-se de respostes impulsives en les quals no hi ha 

coordinació entre emoció i pensament. 

5.5   Procés pel canvi  

Per on es comença? Un cop estic decidit a emprendre un camí de millora 

personal per anar cap a una millora social què puc fer? Aquestes són 
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algunes de les preguntes que se’ns poden generar quan ja hem pres 

consciència que volem anar cap a millor i que nosaltres hi tenim molt a dir, 

és a dir que podem fer-nos responsables de com viure la nostra vida.   

Hi ha molts camins possibles i per començar cal escollir. La proposta 

d’aquesta tesina és el ioga. Tot i això en tots els processos pel canvi hi ha 

unes fases similars, sigui quina sigui l’eina que un fa servir per conèixer-se 

a un mateix.  

Les fases són: primer de tot prendre consciència de com visc la vida, de qui 

sóc i com em sento i tot seguit actuar. Un cop prenem consciència caldrà la 

modificació o canvi, la cura, del que no ens ajuda al propi creixement 

personal. Aquest procés sempre el farem a través de la indagació, i aquesta 

indagació amb el ioga es realitza a través de la pràctica i de l’estudi.  

 

1r CONSCIÈNCIA I CURA                                                  PRÀCTICA          

                                                  INDAGAR A TRAVÉS  

2n ACTUAR                                DEL IOGA                 ESTUDI 
3r PERSEVERAR  

 

5.5.1 Prendre consciència  

No ens interessa el canvi pel canvi, per això caldrà meditar profundament, 

prendre consciència per tal d’identificar el que està desconnectat, desunit en 

nosaltres i mereix ser retrobat.  

El ioga, com a mirall de la pròpia realitat ens pot ajudar a prendre 

consciència del moment en el qual ens trobem. Aquest punt és bàsic per tal 

d’iniciar el camí i enfocar la nostra pràctica. En l’àmbit de l’educació formal 

primerament hem de llegir les necessitats o mancances i aleshores podrem 

traçar un recorregut, l’eina que s’utilitza és l’avaluació, entesa com a 

fotografia del moment actual.  

En aquesta indagació descobrirem que tenim  alguns mals hàbits 

emocionals que hem creat fruit de la falta de consciència i la inèrcia a 

reproduir patrons de comportament i valors. El ioga ens ajuda a parar, a 



 51 

calmar la ment i prendre consciència, a observar-nos i així poder veure que 

molts cops la societat i l'educació han malmès la nostra capacitat emocional 

i que potser el primer aprenentatge serà un desaprenentatge.  

Aprendre a desaprendre és aprendre a desfer-nos del que en fa nosa, del 

que no ens serveix. Què no ens serveix per créixer? Doncs actituds que 

dificultin els canvis que ens poden beneficiar, actituds  immobilistes, 

defensives o combatives, perquè ens treuen llibertat i ens 

desresponsabilitzen, tot el contrari del que pretenem, agafar les regnes de 

la nostra vida.  

Amb els yames i niyames tenim l’eina que ens ofereix el ioga per indagar 

sobre nosaltres mateixos i sobre la nostra manera de relacionar-nos amb el 

món. Just després de Santosha, el niyama que tracta sobre la confiança en 

la vida, venen Tapas i Svadhyaya, l’energia, l’apassionament que ens ajuda 

a iniciar un projecte acompanyat i inseparable de la indagació i l’estudi per 

il·luminar aquest camí, Svadhyaya. És a dir que després de la primera etapa 

i de confiar en la vida cal prendre part activa, actuar.  

5.5.2 Actuar  

No hi ha evolució sense acció, per tant cal plantar llavors i també tenir-ne 

cura. Cal entrenar les habilitats que ens manquen i tot seguit transferir-les 

a la nostra vida.  

Patanjali ja diu que la ment pot arribar a l’estat de ioga mitjançant la 

pràctica i el desaferrament. Desikashar interpreta en el primer capítol dels 

sutres que la pràctica és, fonamentalment, el just esforç necessari per 

avançar cap a l’estat del ioga, arribar-hi i mantenir-lo. Només si es manté la 

pràctica durant un llarg temps, sense interrupcions, amb les qualitats zel i 

actitud positiva pot triomfar. No hem de parar per la complaença de l’èxit  

ni descoratjar-nos en el fracàs. Hem de treballar dur i fermament a través 

de totes les distraccions, independentment de que ens semblin bones o 

dolentes.  
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Actuar, vol dir dur a terme quelcom, fer un projecte, sense importar la 

mida. Tant és actuar dedicar cinc minuts al dia a rentar-se les dents com 

dedicar 10 anys a engegar un projecte empresarial, ambdues necessiten, en 

diferent mesura, un posar’s-hi. El creixement personal és un projecte de 

tota la vida, del dia a dia i malgrat les interrupcions que ens trobem, els 

dubtes o les crisis, ens cal un element essencial per poder continuar, la 

perseverança.  

5.5.3 Perseverar   

Perseverar, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, significa 

persistir en una manera d’ésser, d’obrar, i defineix persistir com el 

mantenir-se ferm en una cosa. 

Si l’objectiu pel qual ens endinsem en el coneixement personal val la pena, i 

en aquest cas la val, perseverar serà imprescindible i és una virtut a 

cultivar, sempre dins d’un equilibri, ni massa ni massa poc. Seria malgastar 

energia plantar llavors per abandonar-les a la mercè de les circumstàncies, 

no regar-les, ni tenir-ne cura quan sorgeix el planter la part més fràgil, no 

protegir-les de les pedregades o deixar podrir els fruits.  

En la societat que vivim experimentem  la immediatesa i la velocitat cada 

dia durant un llarg temps quan ens connectem a Internet, quan comprem o 

paguem per un servei o un producte ja acabat, que ha requerit un esforç, 

però que nosaltres no hem viscut, i aquest fet ens pot fer perdre de vista 

que no tot és així. Per tant caldrà educar en la perseverança, en l’esforç per 

poder aprofundir en els processos de canvi i per tal que els aprenentatges 

siguin significatius. Com diu un proverbi xinès els camins fàcils no porten 

lluny.  

En el camí del ioga, del coneixement personal i espiritual la perseverança és 

bàsica i si s’introdueix aquest valor dins dels centres educatius, per tal que 

sigui significativa no podem pretendre assignar-li un petit forat dins de 

l’esquema horari, cal donar una rellevància a aquest aspecte per tal que els 

alumnes el percebin com a fonamental i no com un aspecte marginal, com 

un coneixement més a acumular dins de la llista d’assignatures. A més a 
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més està clar que mai podrem encabir la vida en un programa educatiu, 

però l’hem de tenir en comte.   

5.6 Del benestar personal al benestar social  

Un diumenge de març de l’any 2005 va aparèixer publicat un article d’opinió 

de Josep Maria Duch 3 amb  aquest mateix títol. Parlava del ioga com un 

fenomen sociològic acceptat i incorporat a diversos àmbits de la salut. 

Exposava que l’objectiu del ioga és la realització progressiva del potencial 

humà fins arribar a la superació de la ignorància, l’autorealització del ser, la 

il·luminació de la ment. 

Com hem exposat anteriorment, el ioga, primerament amb els seus 

principis ètics, els yames i niyames i després âsana, és a dir les postures 

corporals, el treball respiratori, el pranayama, i la meditació dhyana, 

mitjançant la pràctica i l’estudi d’aquests elements proporciona la 

sensibilitat ètica i l’acció que en la societat es manifesten en una visió de la 

vida no excloent que integra a la persona amb al seu medi. Per tant l’acció 

que realitzarem en el món estarà basada no només en el nostre benestar 

sinó en el de la humanitat.  

Paramahansa Iogananda en el llibre Autobiografia d’un yogui deia Com més 

meditis, més útil podràs ser a altres persones i com més profundament ho 

facis més sintonitzaràs amb Déu.  

Per tant educar-se un mateix és una part fonamental per l’evolució de 

l’educació en general, ja que és la manera de poder compartir amb els teus 

alumnes, amb les persones que t’envolten el fruit del teu treball i estudi. 

Donada la importància del creixement personal haurem de dedicar esforç i 

sensibilitat a la tasca personalment, l’administració hi hauria de donar 

importància materialitzant-ho amb eines que permetin un canvi profund als 

centres educatius de totes les etapes fins a la universitat, ja que no n’hi ha 

prou amb una hora o dues a la setmana, no té sentit segregar en àrees 

                                       
3Professor de ioga i de filosofia. Director de la col·lecció “ Samadhi Marga”: clàssics de l’Índia en català.  
La Vanguardia , diumenge 13 març 2005  
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l’educació personal i tampoc convertir-la en una assignatura de segona com 

actualment ho poden ser les àrees artístiques i l’educació física.  

Autoeducar-se és un camí que dura tota la vida, ja que vida és canvi i cal 

anar-se adaptant al medi. Per tant millorar-se personalment serà un treball 

a llarg termini, que requereix habilitat i dedicació si volem endinsar-nos en 

profunditat i no quedar-nos a la superfície. Com expressa el professor 

Arjuna, el llarg camí cap al coneixement profund on resideix un mateix 

requereix de les atencions que només pot donar un jardiner, de l’habilitat 

del malabarista, de la creativitat de l’artista, de la intuïció dels genis i de la 

perseverança de la formiga.  
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6 L’ensenyança invisible, el currículum ocult.  

Un mestre que no posa consciència a la seva manera de ser, d’actuar i 

d’exercir la seva professió, segurament serà un reproductor de valors i 

idees pròpies de la cultura dominant de la societat on viu. Molts cops 

aquests valors són injustos i allunyats dels objectius més nobles de 

l’educació. Per tant la responsabilitat dels mestres i professors en posar 

consciència a la seva praxis és immensa, i no  només ells, sinó de tota la 

comunitat educativa. Tractaré tot seguit sobre el que els pedagogs 

estudiosos de les pràctiques educatives van anomenar currículum ocult 

practicat pels mestres dins de les diverses institucions educatives.  

Marina Subirats i Carlos Lomas (2003) es qüestionen quines són les 

influències manifestes que exerceix l’escola, i de quina manera marca a les 

persones en una sèrie de dimensions que no es refereixen únicament als 

coneixements, sinó a l’establiment d’identitats , jerarquies i desigualtats.  

El currículum ocult és allò que s’ensenya sense constar oficialment en el 

currículum. És el conjunt de normes, actituds, expectatives, creences i 

pràctiques que s’instal·len de manera inconscient en les estructures i el 

funcionament de les institucions educatives. Funciona d’una manera 

implícita a través dels continguts culturals.  

La societat es mou per unes concepcions del món i la majoria de la societat 

respon a un context més reduït, proper al seu entorn. És important saber la 

concepció del món on vivim i alhora saber com jo m’hi vull moure, 

coincidint-hi a vegades i altres no. La concepció del món que domina, la 

concepció dominant, no és la majoritària, sinó la que té més pes, més força. 

El 80% de la població del món és pobre econòmicament i domina el 20% de 

la població del món, la rica econòmicament. El 20% de la gent de tot el  

món són els que tenen la paella pel mànec.   

La concepció dominant és una manera d’ordenar el món i la vida, tot fent 

una llista de preferències i donant-li valor. Aquesta llista aporta un ordre 

simbòlic, organitzat per valors. Totes les comunitats tenen un ordre simbòlic 

en les concepcions del món.  
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De la concepció del món se’n deriva una concepció de l’educació. La nostra 

estructura de pensament dominant es remet en un moment anomenat 

positivisme, on es segrega la ment del cos i les emocions. Només es 

contempla important, de més valor, la ment i la raó i la resta no existeix.  

La cultura dominant remet a una concepció, a una manera d’entendre el 

món. I l’estructura de pensament  neix d’una concepció d’una cultura 

dominant.  

Al llarg de la història de l’educació hi ha hagut diferents concepcions 

estretament lligades al moment històric, actualment no hi ha una concepció 

pura, hi ha una barreja de constructivisme, conductisme i encara ens 

queden reminiscències del model fordista, tot i ser de fa més d’un segle. 

Una d’elles és aquesta necessitat d’homogeneïtzar que existeix en molts 

centres educatius, on es dóna el mateix contingut per a tots 30 alumnes, 

obviant les diferents necessitats derivades de la diferència existent en totes 

les persones. Els ritmes imposats, els uniformes, els exàmens idèntics, etc. 

són algunes de les pràctiques d’homogeneïtzació.  

L’homogeneïtzació és irreal, pretén que tots siguem iguals i no és cert, 

perverteix el sentit d’educació que és acompanyar en el creixement integral 

d’una persona. Aquesta voluntat d’invisibilitzar, d’ignorar la diferència ha 

generat molta violència manifestada de diverses maneres, com la 

xenofòbia, el sexisme, el menyspreu cap a cultures minoritàries etc.  

El sistema dominant té una proposta d’opció cultural i per difondre-la, una 

de les opcions és des del currículum ocult.  

Arjuna Peragon4 tracta diferents aspectes relacionats amb el que en 

l’educació formal s’anomena el currículum ocult, quan parla de l’ensenyança 

invisible, la que no es veu a simple vista. Tracta de la importància de 

prendre consciència del que volem transmetre. El mestre és el que sap 

imprimir la validesa d’una pràctica duradora en el deixeble, i que aquesta 

sigui intel·ligent, que tingui en compte d’on parteix i cap a on es vol arribar, 

de quines són les estratègies a seguir segons les dificultats trobades.  

                                       
4 En el text La enseñanza invisible , publicat a la revista digital Conciencia sin fronteras. 
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Sembla molt més còmode deixar-se portar pel corrent, fer el que fa la 

majoria i molts cops no implicar-se ja que podem entrar en terrenys 

emocionals que no sabem gestionar adequadament, però escollint aquest 

camí de no responsabilització segurament perdem el motor pel qual es va 

iniciar una opció de vida com l’educació. Com a mestres no n’hi ha prou en 

tenir opinió, també cal tenir criteri pedagògic i sociològic, una opinió 

formada i argumentada.  

6.1 No es pot ensenyar més del que un és.   

J.Cela, J.Palou (2004),expliquen que l’educador adult té una gran 

responsabilitat. La seva personalitat constitueix l’entorn formatiu del nen, 

que exerceix una influencia molt més gran que qualsevol bon programa 

educatiu o formatiu.  

Actualment la funció del mestre ha variat, ha passat de ser un transmissor 

de coneixement a ser una persona que ajuda a gestionar el coneixement, 

que t’acompanya en el camí de l’aprenentatge.  

Sabem que el coneixement no es transmet sinó que s’emet, el llenguatge 

no verbal representa més del 70% en una conversa de tota la informació 

que arriba a l’altre. Molts cops no controlem el moviment, la mirada, el to 

de la veu, el ritme i tot un conjunt d’elements que també formen part de la 

comunicació. Aquest fet de no control fa que aquests elements siguin molt 

més sincers amb el que realment penso i sento en el moment de la 

comunicació que no pas les pròpies paraules. És aquesta informació, més 

autèntica, per dir-ho d’alguna manera, la que l’altre rep i integra. Per tant 

emetem, aportem informació a partir del que som, de com vivim i d’aquí 

l’afirmació de no es pot ensenyar més del que un és.   

El el sutra I.1 Patanjali explica que després d’un llarg i intens aprenentatge 

se sent competent per compartir la seva comprensió amb els seus 

deixebles. La pregunta que ens hauríem de formular és si som competents 

amb el que pretenem educar. En el ioga Arjuna Peragon exposa el següent 

Hauríem de fer honor al sentit profund del ioga, que com bé sabem significa 
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unió. Per transmetre aquesta essència nosaltres mateixos hem d’estar en 

pau, hem d’haver fet carn l’experiència espiritual.  

Necessitem conèixer i verificar en la pròpia pell els ensenyaments que 

després pretenem donar a altres persones. Per tal de transmetre’ls 

adequadament haurem de fer un bon ús de la pedagogia, per ajustar-nos a 

les necessitats de cada alumne. Aquest fet és igualment vàlid i 

imprescindible per l’ensenyança del ioga.  

En el llibre Va de mestres, dels mestres  J.Cela, J.Palou (2004), recalco 

algunes de les idees que s’extreuen de la lectura sobre les característiques 

que ha de cultivar un mestre que s’estimi la seva professió i es vulgui 

responsabilitzar amb l’educació.  

Un bon mestre ha de ser un bon observador a nivell físic, emocional i 

intel·lectual . Cal observar per comprendre i per poder ser més flexible, just 

i equitatiu. Per estimar cal conèixer, per tant observar pot ser una bona 

manera d’entendre el perquè de moltes actituds, estímuls per a millorar 

com a mestre i com a persona. Si hi ha activitats que funcionen, les podem 

repetir, ampliar, i si no funcionen, a través de l’observació i dels nostres 

coneixements, podem canviar-les, millorar-les, entendre què passa i què 

falla.  

Un bon mestre ha de poder donar afecte, ha d’estimar els seus alumnes, 

perquè només des de l’afecte podrà ensenyar-los a aprendre, ells sabran 

que pel mestre són importants. Cal reflexionar com va l’aula on està i veure 

què pot fer per millorar-la. Ha de saber motivar, contagiar les ganes de 

conèixer, d'estimar-se la vida, aprendre la manera de fer interessant el 

coneixement. Ha de ser de naturalesa optimista, perquè un mestre creu que 

hi pot haver un futur millor, confia en la seva tasca, creu en l’educació, 

confia en la vida. Confia en la seva feina i té esperança, creu en la seva 

utilitat. 

El mestre ha de ser el mediador entre allò que sabem i els nous 

coneixements. Ha d’ajudar a l’alumne a escollir, classificar, valorar la gran 

quantitat d’informació que rep des de molts mitjans i entorns. Cal que 
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practiqui el bon humor, que tregui ferro als problemes i els pugui encarar 

des de la serenitat. 

Un bon mestre és aquell que s’observa constantment, que es forma tant a 

nivell de coneixements com a nivell personal. Busca moments de silenci per 

retrobar-se , escoltar-se i reflexionar.  

Algunes frases rellevant que sorgeixen al llibre dirigides als mestres i que 

desprenen uns valors, unes virtuts a cultivar equivalents a les que proposen 

els yames i niyames en l’ètica del ioga :  

Saber i experimentar el fet de  fer coses de manera altruista ja que genera 

molta felicitat. En ioga parlem de desaferrar-se dels resultats, no esperà el 

fruit de l’acció.  

És més important entendre alguna cosa que no pas anar acumulant 

informació. El yama aparigraha tracta aquest aspecte, sobre no acumular.  

No podem sacrificar a felicitat d'avui per la de demà. Santosha tracta de 

l’acontentament amb la vida, de valorar i gaudir del moment present.  

No som aquí només per guanyar-nos la vida , sinó per guanyar a la vida. 

Posa de relleu que nosaltres tenim molt a dir-hi, podem crear-nos.  

En principi cal confiar en tothom, sinó la vida seria una angoixa perpètua. 

Santosha tracta sobre confiar en la vida.  

Som models pels nostres alumnes, cal ser coherent amb fets i paraules: 

Aviat ensenyaràs allò que ets, aviat seràs allò que ensenyis. Satya tracta de 

la veritat, no podrem ensenyar el que no som, el que no tenim, per tant cal 

cercar la veritat, la honestedat en les nostres paraules.  

Somriure i relativitzar els problemes. Aparigraha tracta de desaferrar-se, 

prendre distància per no afectar-se constantment.  

Cal trobar i donar importància a les coses que ens uneixen més que a les 

que ens separen. Amb Svadhyaya, indagant podem aconseguir aquest 

repte.  



 60 

Cultivar la capacitat d'empatia  i escolta activa, amb el cor, el cos i les 

orelles. Contemplen la integritat de l’ésser humà, com el ioga.  

Tenir present que es pot parlar de tot , però que la dignitat és el límit del 

diàleg. Ahimsa, no ferir a ningú, respectar les persones en tot moment és 

més important que qualsevol idea.  

És més important el camí que la meta. Finalment aquesta frase resumeix el 

que és l’educació. L’educació és el procés.  

Podem veure que per la professió de mestre és fonamental cultivar el 

creixement personal, la intel·ligència emocional, ja que és una professió de 

relació entre persones. El treball en equip entre professorat i la relació entre 

el mestre i els alumnes és fonamental per l’aprenentatge. Els mestres 

ofereixen als alumnes projectes on puguin desenvolupar, posar a la pràctica 

o millorar les seves capacitats i habilitats, espais de relació on el vincle i el 

compartir experiències comunes són fonamentals per afavorir 

l’aprenentatge.  

El sociòleg Salvador Cardús (2002), diu que no hi hauria possibilitat de 

comunicació si no tinguéssim un mínim rerefons d’experiències comunes, 

compartides, requisit indispensable per a entendre’ns mútuament.  

Compartir es bàsicament comunicar, en tots els aspectes: emocions, 

experiències, idees, opinions i afecte.  

E. Bach, J. Darder (2002) defineixen el concepte de comunicar amb les 

següents paraules, comunicar és compartir allò que un és i sent amb 

l'objectiu de sentir-se bé i fer sentir bé els nostres interlocutors. La 

comunicació és font d'emocions i l'acte de compartir és en si mateix una 

emoció i alhora una font de noves emocions. 

6.2 Un mestre per avui.  

Començo aquest apartat amb les paraules de Carlos Aldana, un mestre de 

Guatemala. En Carlos diu que els que un dia van fer de l’educació una opció 

de vida s’ho van fer per aprendre a viure, per ensenyar a aprendre, per 
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viure amb tot el sentit de la paraula. Aprenen i eduquen entre persones i 

això implica educar totes les esferes de la persona, també les emocions i 

l’espiritualitat. Explica que educar implica amor, respecte i trobada com 

també denúncia, participació política, construcció d’opinions i a vegades els 

porta a una oposició als poders, a les costums, a les estructures mentals, 

als rituals, als conceptes enganyosos... en Carlos defensa un mestre tierno 

però con posición.   

Si ens trobem amb problemes durant el procés d’aprenentatge ens caldrà 

poder consultar amb algú perquè ens doni algun consell . Tradicionalment el 

ioga s’ha après a través d’un mestre o gurú. Originalment abans que els 

llibres fossin escrits, els Sutres havien de ser apresos oralment i per tant el 

contacte amb un professor era inevitable. Gurú significa algú que guia de la 

foscor cap a la llum, i en el context del ioga això significa un compromís 

amb el desenvolupament de  l’alumne com a una persona completa.  

El mestre és aquesta persona que guia, que t’ensenya a tenir somnis, a 

visualitzar-los.  Segons E.Bach, J.Darder (2002) visualitzar les nostre metes 

complides, és un primer pas necessari per convertir-les en projectes vitals i 

per començar-hi a caminar. Per augmentar la versatilitat i l’eficàcia de les 

accions que portem a terme , la nostra ment ha d’aprendre a anticipar 

situacions i emocions. Imaginar i viure experiències i situacions noves, i 

haver de crear significats i respostes per afrontar-les i integrar-les, 

augmenta les connexions cerebrals i la maduresa emocional. 

No es tracte de ser únicament utòpic, sinó que cal utopia i realisme i la 

creativitat és el pont entre totes dues. La creativitat ens pot ajudar a tenir  

noves perspectives a trobar noves maneres de reconciliar el que sembla 

irreconciliable i de fer possible el que sembla impossible.  

6.3 Un educador crític i políglota 

Els mestres i les mestres de l’escola pública estan dins d’un sistema d’accés 

al treball que no permet flexibilitat i que dificulta molt la creació de grups de 

treball. Un sistema que molts cops s’assembla més a les destinacions 

incertes que els tocaven als homes quan havien d’anar al servei militar que 
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no pas a escollir un lloc de treball on puguin coincidir projectes de vida. On 

t’ha tocat?, sol ser una de les frases d’inici de curs, molt més que Quin 

projecte teniu? Els mestres han d’acumular punts per tenir una millor 

destinació, com un premi després de temps i temps fent quilòmetres i 

canviant d’equips de treball i projectes. Aquest sistema provoca dispersió, 

però un cop el mestre està acomodat pot crear immobilisme, 

conservadorisme i poca crítica.  

Aquesta situació, propiciada pel sistema de funcionariat existent, que pot 

acabar en treballadors acomodats, tenint en compte que sempre hi haurà 

excepcions, xoca contra la idea d’educador compromès amb la societat, 

insatisfet,  que eduqui  en la dissidència, en la crítica, en la capacitat de 

pensar que les coses poden ser d’una altra manera. Per tant potser, entre 

les moltes coses que caldria replantejar-se, com el canvi en la formació, 

també s’hauria d’establir un canvi en la manera d’accedir als llocs de treball, 

més flexible i adaptat per afavorir la qualitat de l’educació.  

Un mestre en l’actualitat ha de ser culte, perquè només el que és culte té 

interès a conèixer què s’ha dit del món abans de la seva arribada, dóna 

valor a les coses i sap diferenciar el valor que tenen. Un mestre intel·ligent 

sap que no es pot separar el cos i la ment. És una qüestió d’harmonia, de 

creixement equilibrat i en sintonia amb el medi que ens envolta, per tant un 

mestre actual ha d’apostar per l’ecologia.  

Els objectius dels mestres d’avui han d’anar més enllà de que l’alumne 

tregui tal nota o tal altre, de que aprengui a sumar o escriure bé, també ha 

de contribuir a que almenys pugui plantejar-se què puc fer avui per ser una 

mica més feliç. I a partir d’aquí marcar un recorregut. 
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7 Educació al llarg de la vida . Ioga per tota la vida  

7.1 Educar-nos al llarg de la vida. 

Tota la vida pot sonar molt ampli, inabastable, depenent de com ens ho 

mirem, de la importància que li donem a l’educació com a motor per un 

canvi cap a millor. El que passa és que tota la vida és el conjunt de 

moments presents viscuts. Només tenim el present per actuar, podem 

projectar cap a un futur i podem recordar el passat, però l’únic lloc on poder 

fer és el present. Bertrand Tavernier expressa aquesta idea en la pel·lícula 

Ça commence aujourd’hui : Perquè és avui que vivim, és l’únic que existeix 

en el moment present. Cada dia és imprescindible, cal estar a punt, flexible, 

treballar amb la realitat d'avui per millorar demà. Ahir ja va passar i demà 

és massa tard, avui cal afrontar els nous problemes i encendre noves 

esperances.  

La UNESCO va publicar l’informa :  L’educació és un tresor,  realitzat per la 

Comissió Internacional sobre l’educació per al segle XXI, presidida per 

Jacques Delors. El quart capítol d’aquest document es titula: L’educació al 

llarg de la vida. Es basa en quatre pilars: aprendre a conèixer, aprendre a 

fer, a prendre a viure junts i aprendre a ser.  

Pel que fa a aprendre a conèixer es refereix a una cultura general 

suficientment àmplia amb la possibilitat d’aprofundir els coneixements en 

un petit número de matèries. Pel que fa a aprendre a fer té l’objectiu 

d’adquirir una qualificació professional i també una competència que 

capaciti a l’individuo, per fer front a un gran nombre de situacions i a 

treballar en equip, com  aprendre a fer en el marc de les diferents 

experiències socials o de treball que s’ofereixen als joves i adolescents . 

Pel que fa a aprendre a conviure es refereix a aprendre a viure junts 

desenvolupant la comprensió de la interdependència, la comprensió de 

l’altre, i la percepció de les formes d’interdependència- realitzar projectes 

comuns i preparar-se per tractar els conflictes- respectant els valors de 

pluralisme, comprensió mútua i pau. 
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Pel que fa a aprendre a ser té l’objectiu de desenvolupar millor la pròpia 

personalitat i estar en condicions d’actuar amb creixent capacitat 

d’autonomia, de judici i de responsabilitat personal.  

Tracta el concepte de societat educativa,  on tot pot ser ocasió per aprendre 

i desenvolupar les capacitats de les persones.  

Pretén que tothom pugui rebre educació i al llarg de la vida per assolir 

múltiples objectius, com ara satisfer la set de coneixements, de bellesa o de 

superació personal a més a més dels de perfeccionar i ampliar els tipus de 

formació específicament relacionats amb les exigències de la vida 

professional.  

La nostra vida social i professional pot ser font d’aprenentatge, igualment 

que el  potencial educatiu dels mitjans de comunicació, les activitats 

culturals o de lleure. No es pot oblidar però, que tot i que cal aprofitar 

aquestes possibilitats d’aprenentatge, la persona ha de posseir tots els 

elements d’una educació bàsica de qualitat.  

Dins d’una societat ideal on cadascú seria alhora educant i educador, res 

pot substituir la relació de diàleg i d’autoritat entre el mestre i l’alumne. 

L’Informe Delors també exposa que  els grans pensadors clàssics deien que 

era el mestre el que ha de transmetre a l’alumne el que la humanitat ha 

après sobre si mateixa i sobre la naturalesa, tot el que ha creat i inventat 

d’essencial. 

Una relació de diàleg, és a dir entre dos, i d’autoritat entesa com la 

confiança dipositada en l’altre que et té en compte. En les relacions 

d’autoritat el canal és la confiança diferent de les de poder on el canal és la 

força. L’autoritat se la treballa cadascú i te l’atorga l’altre, i s’ha de treballar 

cada dia, no és un càrrec vitalici. El poder et ve donat, és com un càrrec i 

pot ser per sempre. Amb l’autoritat hi ha el reconeixement de la singularitat 

de l’altre, i quan reconeixes l’altre ja no es pot fer res sense tenir-lo en 

compte. No és un acatament automàtic, és tenir en compte seriosament 

l’altre, ja que la confiança, ve de fiar amb, és a dir sempre és cosa de més 

d’un. El poder es pot interpretar com a potència, és a dir que si un el té pot 
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cedir autonomia, però també es pot interpretar com a dominació, sotmetre 

l’alumne, on la única i la última paraula que val és la del que té el poder.  

Desenvolupar-se personalment és un procés que no finalitza mai. 

Desenvolupar-se és convertir les nostres vivències en coneixement i 

aprendre noves i millors maneres de relacionar-nos. En el ioga els yames i 

niyames tracten precisament d’aquest tema, créixer i millorar personalment 

i millorar en la manera en com relacionar-me amb el món. 

La formació ha d’estar centrada en una acció que coordini allò que pensem i 

allò que sentim, no només en informació. Cal crear l’ambient propici, un 

clima emocional que ajudi a l’aprenentatge.  

7.2 Recuperar el diàleg amb la natura i l’art. 

Contemplar, experimentar i gaudir de l’art ens permet posar-nos en 

contacte amb les nostres emocions i fer-les sorgir cap a l’exterior. La 

música, la dansa, la poesia, la fotografia, el teatre, la pintura...poden 

provocar en nosaltres experiències emocionals i aprenentatges profunds que 

afavoreixen el creixement personal.  

Segons E.Bach, J.Darder (2002) la creativitat és aquella facultat de la 

intel·ligència que pot  esdevenir una eina de creixement personal 

encaminada a planificar estils de vida que surten dels habituals i que 

pensem que ens podrien reportar un major benestar personal i col·lectiu. 

Crear és inventar possibilitats inexistents o buscar interpretacions i 

aplicacions noves a les que ja existeixen. 

Què és el que fa que una obra d’art sigui viva després de milers d’anys 

d’haver estat creada? En Raimon Arola reflexiona sobre aquest fet i exposa 

que és un impuls interior, una ànima, que els antics anomenaven Spiritus 

Mundi, que li dóna vida a l’obra d’art, que li dóna universalitat. El pintor 

Cezanne s’expressava de la següent manera: No s’ha de representar la 

naturalesa sinó realitzar-la.  Per tal de realitzar-la cal posar-se en contacte 

amb aquest Spiritus Mundi, aquesta energia del món  que dóna vida a la 

naturalesa, la que fa créixer un arbre.  



 66 

Raimon Arola defineix aquest concepte amb les següents paraules: Aquesta 

energia, aquest impuls és estrictament el contingut de la naturalesa i el 

contingut de l’art, entenent per contingut el que dóna coherència, cohesió, 

realitat, la pròpia vida, aquesta energia interior que és el contingut de les 

formes i sense la qual, tot es converteix en pols. L’art ve, doncs, de l’esperit 

perquè ell és l’energia que fa créixer una planta , l’energia que fa pintar a 

un pintor. L’esperit del món és l’energia del món, és el que dóna vida a un 

ésser.   

La naturalesa és font de creació i la seva observació ens aporta harmonia i 

benestar i també ens pot ajudar a cultivar la creativitat, ja que l’artista és el 

que és capaç de copsar el cor de la realitat, el que veu més enllà de la 

superfície, com deia Plató, és el que és capaç de fer visible l’invisible a 

través de les seves creacions.    

Per tal de poder-se expressar creativament, cal estar disponible. Osho 

defineix aquesta disponibilitat amb la paraula permetre. Explica que crear 

no és fer, és permetre que aquesta energia circuli a través nostre, com si 

fóssim una canya buida de bambú. Quan permetem que circuli la vida, que 

és flux,  a través nostre. Defineix la creativitat com un estat de l’ésser i de 

la consciència.  Segons el mestre Osho, la creativitat significa gaudir de 

qualsevol treball com si fos una meditació, amb plena consciència, fer 

qualsevol treball amb un amor profund. Quan hom estima quelcom de 

veritat és quan esdevé més creatiu.  

A través de la meditació amb el ioga podem arribar a aquest estat de 

plenitud de consciència que ens pot ajudar a connectar amb la naturalesa, 

que ens pot afavorir, el que molts cops anomenem, la inspiració. El ioga 

propicia i augmenta la sensibilitat envers el món, i si hom està més 

receptiu, serà més fàcil connectar amb aquest Spiritus Mundi, deixar fluir la 

vida i generar art, crear.  

Acabo aquest apartat amb unes paraules d’Osho que defineixen molt bé 

aquest estat de consciència que permet la creativitat: El gran no està en el 

que fas, el gran està en la consciència que hi poses quan ho fas. 
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7.3 Introducció de ioga en les diferents etapes 

Tot seguit i breument exposo algunes idees sobre el que pot aportar el ioga 

en els diferents moments de la vida, durant la infància, l’edat adulta i la 

tercera edat. En el següent apartat, el 8, desenvolupo àmpliament l’etapa 

de l’adolescència.  

7.3.1 Ioga i infància 

Els nens i nenes del món occidental, van a l’escola, generalment fan 

múltiples activitats, i reben molts estímuls durant el dia. Generalment, es 

passen hores cada dia en contacte amb la tecnologia i poc temps amb els 

pares i mares, ja que encara és difícil, si més no en el nostre país, conciliar 

la vida familiar i la laboral. La major part dels nens i nenes viu a les ciutats, 

llocs on la majoria de vegades és difícil poder jugar lliurement al carrer 

sense perills com ara el trànsit de vehicles. La infància en la nostra societat 

pot gaudir de molts serveis i activitats variades, però potser ha perdut 

quelcom fonamental.  L’escriptor Antoni Puigverd escrivia en un dels seus 

articles el següent:  

Els nens  ara viuen, com els pollastres, en granges. Els engreixem perquè 

puguin produir. Però els neguem l’aventura, el risc i el dolç racó de la 

ignorància. Controlats des del bressol per pares, pediatres i pedagogs: quin 

espai hem deixat als nens per construir els seus secrets o desplegar l’instin? 

A mesura que passen els anys, la broma es confirma : la infància s’allarga 

molt més , però la felicitat s’escurça.  

En aquesta societat moderna, que pateix d’estrès, una societat analfabeta 

d’intel·ligència emocional ha transmès als fills les mancances dels adults.  

Amb el ioga pels nens i nenes, tant si pateixen d’aquests mals moderns, 

com si no, els pot aportar aquest espai per construir-se, per conèixer-se i 

per desplegar aquest instint que parlava Antoni Puigvert. Ioga per recuperar 

per connectar-se amb l’alegria del joc, amb la calma mental i emocional i 

que afavoreixi a crear hàbits saludables que els poden beneficiar al llarg de 

tota la seva vida.  
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El ioga cal adaptar-lo a les seves necessitats, i el joc, aquesta activitat tant 

important i fonamental, pot ajudar alhora de planificar les sessions de ioga 

per nens i nenes. L’educadora Rosa Sensat s’expressava de la següent 

manera respecte al joc: Quan juguem és quan més exercitem la capacitat 

de crear, quan més a prop es troben d’un dels atributs reservats a les 

divinitats. Hem perdut el temps perdut que Rosa Sensat reivindicava 

retrobar-lo.  

7.3.2 Ioga en l’edat adulta i en la tercera edat .  

La gent recórrer al ioga per infinitat de motius diferents i en l’edat adulta un 

d’ells pot ser trobar sentit a la pròpia vida, tornar a confiar en un mateix, 

afavorir l’autoestima millorant la relació amb el propi cos i la pròpia ment, 

buscant un espai on retrobar-se espiritualment.  

Molta gent que s’inicia en el ioga sol arribar-hi per temes de salut, si 

continua sol ampliar els seus objectius i s’acaba interessant per tota la 

vessant de creixement personal i l’espiritualitat. Tothom en l’edat adulta   

pot fer ioga, ja que el ioga es pot adaptar a les necessitats de cada persona 

en concret, després de reconèixer el seu punt de partida. La pràctica del 

ioga beneficia el sistema ossi, el sistema muscular, el circulatori, el nerviós, 

el digestiu, el respiratori, l’endocrí i el sistema energètic.  

Actualment una de les pors més gran d’occident és fer-se gran. Ens fa por 

que els nostres cossos perdin joventut, que la pell se’ns arrugui, que la 

musculatura es torni flàccida i perdi volum, que perdem facultats de la 

percepció, la vista, l’oïda... temem perdre la memòria i altres facultats 

mentals . 

Molts cops vivim el pas del temps com un malson, com un procés cap al 

deteriorament inevitable i anar acumulant anys, molts cops significa anar 

apropant-se a aquest procés de degradació. A causa d’aquesta manera 

d’entendre el fer-se gran lluitem contra aquest procés. Intentem comprar 

temps o intentem aturar-lo, com a Momo la novel·la d’en Michael Ende. 

Volem aturar el temps tot utilitzant productes cosmètics, dietes 
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meravelloses, programes anti-aging, gimnasos, solàriums i fins i tot a 

vegades la cirurgia estètica. 

De totes maneres fer-se gran també ho entenem com a guanyar 

experiències, més maduresa emocional i intel·lectual. És a dir que ens 

trobem davant d’un gran dilema, ara que estic més preparat mentalment 

ara em falla l’energia, el cos ... m’he fet gran. Aquesta situació pot ser 

frustrant. Però el cos i la ment no tenen perquè agafar dos camins diferents. 

El ioga és un camí per la integració, la unió i creixement del cos, ment i 

emocions alhora. El cos potser perdrà una mica de tonicitat muscular , però 

no necessàriament ha d’estar feble, flàccid i inactiu. De fet un pot ser més 

precís i utilitzar millor la pròpia energia quan corregeix la postura i millora la 

salut en general.  

El ioga ens pot ajudar a envellir en bones condicions mentals, corporals i 

emocionals i ens pot fer més efectius en aquests tres aspectes a mida que 

anem guanyant anys. Per tant ens capgira la concepció de que fer-se gran 

significa , inevitablement anar-nos degradant i ens dóna responsabilitat per 

fer aquest camí molt més planer i enriquidor gràcies a l’aprenentatge al 

llarg de tota la vida.  

Un altre aspecte molt important a destacar  és l’espiritualitat.  El connectar 

amb quelcom sagrat, i a afrontar moments vitals amb enteresa i serenitat, 

com ara la solitud o la mort.  
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8 Ioga i adolescència  

8.1 Panorama actual  

L’adolescència és un període ple de canvis tant a nivell biològic com 

psicològic i maduratiu. Els nens i nenes passen a ser nois i noies. Cerquen la 

seva identitat, proven, s’identifiquen, es desenganyen, es desidentifiquen, 

es recreen... per tot això i molt més és una edat molt creativa i alhora pot 

ser molt inestable emocionalment, ja que hi ha molts canvis. 

Aquesta etapa s’ajunta amb un període d’estudis, l’educació secundària i en 

alguns casos el batxillerat, els mòduls formatius o l’inici de l’entrada al món 

laboral, i per tot aquest cúmul de circumstàncies que requereixen un plus 

de responsabilitat pot aparèixer l’estrès si no es gestiona d’una manera 

adequada. Quan parlo de l’adolescència em refereixo al període aproximat 

entre els 12 i els 18 anys. És un ventall d’edats molt ampli i un noi o una 

noia de 12 anys pot tenir unes necessitats molt diferents que el d’un noi o 

una noia de 18 anys o fins i tot de la mateixa edat. En cap moment no 

pretenc posar tots els adolescents al mateix sac, però si que hi trobem uns 

punts en comú i són en aquests on  he centrat  el treball realitzat. 

8.1.1 Aspectes detectats als centres de secundària  

El professor de secundària Luís López González analitza alguns aspectes de 

la situació actual a les classes dels instituts de secundària. 

Dèficit d’atenció  

Estrès  

Excés de vida mental i virtual  

Poca corporalitat i creativitat 
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                                                Causes  

 

 

 

                Socials                                               Escolars  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observant aquests conjunts de causes ens podríem tornar a remetre als 

l’apartat anteriors on parlo del panorama actual i de les necessitats actuals. 

El primer punt de causes escolars, l’excés de conceptualització, és una 

conseqüència i una reminiscència de la separació de la ment, el cos i les 

emocions. També és la conseqüència de pretendre que l’alumne s’adapti al 

currículum, més que aquest a l’alumne. Està clar que cal dirigir l’educació a 

l’alumne com a persona i no al currículum, tot integrant noves disciplines 

que tinguin cura  d’una  educació integral, com l’educació emocional, 

d’educació en valors, l’educació en salut física i mental i l’educació per la 

convivència. Aquestes noves disciplines responen a tots els punts de les 

causes escolars i socials, ajudarien a equilibrar aquest desajust actual i falta 

d’harmonia, i si més no a mitigar-lo.  

Estrès, dispersió, angoixa, excés d’estímuls... pot ser el que cal 

primerament és abaixar el ritme i deixar d’acumular. Relaxar per després 

activar tot canalitzant i enfocant l’atenció cap a el que ens interessa en 

comptes de dispersar-la.  

A l’escola la relaxació ha arribat a través de l’educació física i la 

psicomotricitat, la música, la dansa i el teatre, el ioga i la meditació, la 

1-Contaminació visual i acústica . 

2-Ritme de vida accelerat. 

3-Pèrdua de valors humans. 

4-Augment tecnològic i detriment de 

la corporalitat. 

1- Excés de conceptualització  

2- Anacronia entre escola i vida 

3-Deteriorament de la convivència. 

4-Agitació i falta d’atenció  

5-Falta d’habilitats socials 

6-Falta d’higiene mental   
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neurociència i la psicopedagogia. Seria útil que els mestres es formessin en 

alguna d’aquestes disciplines per ser capaços de traspassar els 

coneixements assimilats  als seus alumnes.  

 

8.2 Ioga dins l’educació formal  

Els EEUU, Europa i Índia han estat els pioners en experiències amb la 

meditació transcendental a les escoles. Hi ha diferents estudis de com 

afecta positivament el ioga aportant una millora en  la tranquil·litat i la 

concentració dels alumnes i docents. 

El treball de l’espiritualitat, no només entesa com a religió sinó com a 

psicologia, és una assignatura pendent a les escoles i el currículum no 

inclou aquesta dimensió de la persona.  

Tot i això el ioga, si el volem incloure als centres, hi té cabuda sense cap 

dubte, ja que pot ser una bona eina per tractar d’assolir competències 

bàsiques com ara les competències relacionades amb els hàbits de salut, la 

competència social i ciutadana i de creixement personal.  

A més a més molts cops tractem aspectes que el ioga contempla i la única 

diferència és el nom que se’ls dóna. Per exemple el ioga tracta la meditació 

i per arribar a ella cal treballar la concentració, la calma mental, aspectes 

que es poden realitzar dins dels centres. El ioga utilitza assanes pel treball 

corporal, és a dir que dóna importància al cos, té cura d’ell i per això utilitza 

tota una sèrie de recursos per tal d’afavorir en la tonicitat, l’amplitud de 

moviment i l’equilibri aspectes que podem incloure dins de l’educació física. 

El ioga però va més enllà ja que no és només una disciplina física, sinó que 

també tracta aspectes que tenen a veure amb la sociologia, la relació amb 

el món  i amb un mateix, és a dir que tracta les habilitats interpersonals i 

intrapersonals, amb els yames i nyames.  

8.2.1 Relaxació  

La relaxació aporta molts beneficis als adolescents:  
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Pel què fa al reconeixement, cada experiència de relaxació mobilitza la 

imatge corporal de l’adolescent, ja que el cos és un receptacle on s’inscriuen 

totes les nostres experiències. El reconeixement, primerament topogràfic, 

ajuda a la interiorització de fora cap endins.  

Produeix una millora en el control tònic i motriu. Aspecte molt positiu en 

adolescents amb comportaments agressius.  

Moltes activitats de relaxació són activitats de relació, entre adolescents i 

també amb la professora o el professor, jugant un paper molt important en 

l’autoafirmació de la personalitat. Possibilita relacions més humanes i 

profundes on pren importància el respecte cap a un mateix i cap a l’altre.  

Disminueix l’ansietat i millora l’autoestima.  

8.2.2 Concentració i meditació  

Després d’un treball de relaxació es pot passar a la meditació. Fins i tot 

quan hem après a estar relaxats, tranquils  i en alerta, quan som capaços 

de resistir-nos als estímuls externs, no resulta fàcil mantenir un pensament, 

un so, o una imatge a les nostres ments durant més d’un minut abans que 

s’evapori i es perdi en un mar de pensaments intrusius. La tecnologia ens 

genera immediatesa, ens porta a viure cada cop més enfocats cap a 

l’exterior i no cap endins i quedar-se sols amb nosaltres mateixos es 

converteix en una gran incomoditat.  

Per començar, trobem que només ens podem concentrar mica a mica, 

aconseguir moments d’atenció aïllats. De mica en mica, a partir d’un treball 

continuat podrem allargar aquests moments d’atenció.  

Durant la meditació ens encarem al silenci. El silenci, en ell mateix, fa la 

meditació difícil perquè estem sols amb nosaltres mateixos i ens adonem de 

les nostres pors i de la nostra vulnerabilitat. Alliberar-nos de les nostres 

pors és un estat que tots desitgem, un desig difícil d’aconseguir. La por a la 

mor està sempre present en el subconscient. Com més conscients ens fem 

dels nostres pensaments més afloren i més clares les nostres pors i 

neurosis.  
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La pràctica contínua de Dharâna, la concentració mental,  fa que els 

moments reals d’aquesta s’allarguin i que emergeixin junts fins a formar un 

flux continuat d’atenció que es coneix com a Dhyâna, la meditació . 

8.2.3 Suports per meditar 

La majoria de nosaltres necessitem ajudes per concentrar-nos, necessitem 

un suport, una paraula o una idea on focalitzar la nostra atenció. En moltes 

religions hi ha paraules o frases que s’utilitzen per ajudar la ment a sortir de 

les distraccions. Aquestes paraules tenen un significat més profund que 

qualsevol altre paraula escollida a l’atzar. En el ioga, aquestes paraules es 

coneixen com els mantres i són particularment efectius ja que la vibració 

del seu so té l’afecte de calmar la ment. Patáñjâli ens explica que no només 

és útil repetir-la sinó  també cal que ens concentrem en el seu significat.  

Quan practiquem âsana i pranayama de manera adequada i contínua 

s’incrementarà la vitalitat i la salut ja que deixem de malgastar energia en 

antigues tensions musculars i mals hàbits corporals. El mateix passa amb la 

ment.  

8.3 Proposta de treball.  

Juntament amb el meu tutor, l’Arjuna, em vaig plantejar la qüestió de com 

es pot enfocar el ioga en aquesta etapa perquè resulti un treball útil i els 

nois i noies adolescents  puguin trobar-hi una proposta pràctica, un camí 

per millorar el seu benestar personal i de retruc un millor benestar al seu 

entorn. 

A partir d’aquesta qüestió varem plantejar que seria interessant dissenyar 

unes activitats amb els yames i niyames com a base d’educació en valors, 

dins d’aquesta proposta de creixement personal. Aquest disseny d’activitats 

s’emmarquen en el saber ser i saber conviure. 

Tot seguit hi ha el disseny de vint sessions per tal de dur-les a terme amb 

un grup de nois i noies adolescents.  
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8.3.1 Planificació del curs  

Tema: L’actitud davant d’un mateix i davant del món. 

Temporalització : 10 unitats intensives amb dues sessions cadascuna. Les 

sessions són de 60 minuts. També contempla una part de treball personal 

de lectura i reflexió personal d’unes 5 hores fora de les sessions pràctiques.  

El panorama ideal seria disposar diàriament d’un espai i un temps, al matí, 

en arribar als centres o a casa, per tal de fer una pràctica diària d’assanes, 

pranayama i meditació, per agafar l’hàbit. Aquesta proposta pot ser una 

experiència de coneixement i introducció dins d’aquest camp.   

Número de participants: màxim 14 participants, per tal d’afavorir un 

treball relaxat i més íntim i personalitzat que amb 30 alumnes o més que 

pot tenir tot un grup classe.  

8.3.2 Objectius  

 Conèixer i practicar eines de treball d’higiene mental i corporal per 

millorar la pròpia salut. 

 Millorar la concentració i la consciència corporal, mental i emocional 

d’un mateix.  

 Compartir i crear un espai de debat sobre ètica social i personal 

donant autonomia i força personal.  

 Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

 

La proposta pretén educar per la salut ja que afavoreix a la reducció de 

l’estrès i ansietat, aporta consciència sobre el propi cos, la pròpia ment i les 

emocions i sensacions. Millorar la convivència i educar per la pau. Aprendre 

a controlar-se i conèixer-se un mateix. Millorar el clima dins dels centres 

escolars i dins de les aules. Aprendre a valorar el silenci i l’atenció com a 

condicions necessaris per l’aprenentatge. Ajudar a saber dosificar els 

esforços i a incloure els sentits en l’aprenentatge.  
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8.3.3 Organització de les unitats didàctiques  

A cada unitat es tracta un yama o niyama. Cada unitat està formada per 

dues sessions. En la primera és du a terme el tema a través de 

l’experimentació i la creativitat. La segona es tracta el tema a través del 

ioga. En ambdues sessions hi ha un apartat dedicat a l’estudi i es 

reparteixen textos que acompanyen el tema tractat i les diferents tècniques 

o idees exposades durant les sessions.  

Les sessions de cada unitat estan organitzades de la següent manera:   

Sessió A 

Inici Explicació de la sessió i els seus objectius. 

Part : eix – el cos 

Pràctica d’activitats físiques amb consciència , 

amb ajuda de música, activitats d’expressió del 

cos i jocs. 

Part: eix – les 

emocions , la ment i el 

cos 

Activitats breus en grup i individuals sobre 

valors socials i individuals, debat i posades en 

comú. Comentaris de les lectures fetes a casa. 

Part: eix – la ment Relaxació 

Final Feedback . Entrega de lectures per casa. 

 

Sessió B 

Inici Explicació de la sessió i els seus objectius 

Part : eix – el cos-

emocions-ment 
Assanes de ioga. 

Part: eix – la ment 

Pranayama ( treball respiratori ) 

Meditació ( visualització, mantres, mandales, 

mudres ... )  

Final 
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Feedback . Entrega de lectures per casa. 

8.3.4 Espais i material necessari per dur a terme aquest projecte:  

Espai:  

Espai ampli, airejat, ben aclimatat i net. Amb llum natural o bé llum artificial 

càlida. Aula de psicomotricitat, gimnàs adaptat, o sala específica per treballs 

corporals.  

Material bàsic: 

Equip de música.  

Màrfegues primetes, antilliscants i individuals, per les assanes de ioga.  

Roba còmode i flexible. No cal calçat.  

Tela, jaqueta de xandall o manteta per posar-se per sobre durant les 

relaxacions.  

 

Per dur a terme les sessions: 

Quadern personal, bolígraf, llapis i colors.   

Espelmes. Paper d’embalar. Colors de ceres. Pedretes. 

9 Treball  

9.1 Unitats 

9.1.1 Unitat 0: Qüestions prèvies (abans de fer el curs i per Internet)  

Omplir la fitxa prèvia al treball per tal de conèixer les necessitats individuals 

i propiciar unes bones adaptacions.  

 

COS  
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Quines parts del cos 

necessito enfortir? 

 

 

 

Quines parts del cos 

necessito estirar? 

 

 

 

Quin és el lloc del 

cos que em fa dolor 

o molèsties més 

sovint? Sé perquè?  

 

 

 

Com veig el meu 

cos? 

 

 

 

Faig algun tipus 

d’activitat física ? 

Amb quina 

regularitat ?  
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MENT  

 

Sóc conscient del 

tipus i la quantitat 

de pensaments 

que tinc durant el 

dia ? 

 

 

 

 

 

 

Quin tipus de 

pensaments 

predominen a la 

meva vida? 

Negatius? Positius? 

 

 

 

Què és el que més 

em preocupa? 

Escriu 4 coses per 

ordre de més 

preocupació. 

 

 

 

 

Quines activitats 

em posen nerviós?  

 

 

 

 

 

Quines activitats 

em calmen i em 
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relaxen?  

 

 

 

 

EMOCIÓ  

 

Què em fa feliç? 

 

 

 

 

 

Què valoro més 

dels altres?  

 

 

 

 

 

 

Què m’agrada més 

de mi, del meu 

caràcter? 

 

 

 

 

 

 

Què m’agrada 

menys de mi del 

meu caràcter? 

 

 

 

 

 

 

Què voldria 

millorar?  
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9.1.2 Unitat 1 

 Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Comprometre’s a complir un objectiu i responsabilitzar-se en grup. 

- Prendre consciència de la pròpia exigència personal. 

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

Contingut: Tapah: l’apassionament que ens ajuda a fixar una disciplina 

estable. La potencialitat de la llavor. 

 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

  

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

Exercicis sobre la respiració.  

a) Palpant la respiració 

b) La onada  
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Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

 

 

 

a) Compromís en grup.  

b) Petit repte.  

c) Plantar una llavor de llegum.  

d) Pensar un regal. 

 

Final  

 

  

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

Textos :  

 10 Razones para practicar yoga  

 Text sobre Tapas 

 

 

Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració. 

- Prendre conscència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut: Tapas: l’apassionament que ens ajuda a fixar una disciplina 

estable. La potencialitat de la llavor. 
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Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

 Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part Central: eix 

– el cos  

ment i emocions 

 

a) Sèrie física d’assanes -1-  

b)Kaphalabati  

c)Visualització. De la llavor a l’arbre. 

d)Meditació en moviment.  

 

Final  

 

Feedback. Decidir per paperets a qui li farem un regal 

a la sessió 6.  

 

 

9.1.3 Unitat 2 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal i en l’autoimatge. 

Contingut: Svadhyaya, adonar-se de l’autoengany i conèixer-se a si 

mateix a través de la pròpia observació. Indagar. 
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Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

 

Practicar la salutació al sol tres cops. Primer per 

aprendre, segon per reafirmar i tercer per gaudir-lo.  

 

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

 

a)Pensant els ídols. 

b)Descripció pròpia. 

c) Exercici d’autoimatge 

 

 

Final  

 

 

 Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Actitud en la postura  

 Text sobre Svadhiaya   

 

 

 

Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 
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- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut: Svadhiaya, adonar-se de l’autoengany i conèixer-se a si 

mateix a través de la pròpia observació. Indagar. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

Part Central: eix 

– el cos  

ment i emocions 

 

 

 

a)Sèrie física d’assanes -2- 

b)Pranayama-Kapalabhati i  Nadi Shodhana 

c)Concentració- Els rams de flors.  

d)Meditació.  El silenci.  

 

Final  

 

  

Feedback. 
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9.1.4 Unitat 3 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Gaudir amb l’expressió del cos i les emocions. 

- Prendre consciència del grau de satisfacció amb la vida que un 

porta. 

Contingut: Santosha, accepto el que sóc, accepto aquest precís moment. 

L’alegria és el fruit de l’acceptació. Gràcies a la vida. 

 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

 a) La dansa de Manipura.  

 

 

 

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

 

a)Llista de la felicitat. 

b)Pinto l’alegria. 

c)Puc ara? El moment present.   
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Final  

 

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Què és un mantra?  

 Text sobre Santosha 

 

 

                                                       Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

 

Contingut:Santosha, accepto el que sóc, accepto aquest precís moment. 

L’alegria és el fruit de l’acceptació. Gràcies a la vida. 

 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 
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Part Central: eix – el cos  

ment i emocions 

 

 

1. Sèrie física d’assanes-3-  

2. Kapalabhati  

3. Mantra OM 

4. Silenci 

 

Final  

 

 Feedback. 

 

 

9.1.5 Unitat 4 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Compartir i crear un espai de debat sobre ètica social i personal. 

- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

Contingut: Ahimsa, Alliberem-nos de la violència cap al món i cap a 

nosaltres mateixos. Respectar totes les opinions,sentiments i cultures. 

Ampliar horitzons. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

  

Automassatge 
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Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

a) La promesa personal, segona oportunitat. 

b) Teatre fòrum  

c) Revisió amb grups del compromís realitzat durant 

la primera sessió.  

Final  

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Razones respiratorias  

 Text sobre Ahimsa 

 

                                                       Durada: 60 min  

Sessió:2    

 Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

 

Contingut: Ahimsa, Alliberem-nos de la violència cap al món i cap a 

nosaltres mateixos. Respectar totes les opinions,sentiments i cultures. 

Ampliar horitzons. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 
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Part Central: eix – el 

cos  

ment i emocions 

 

a)Sèrie física d’assanes -4- 

c) Pranayama : Kapalabhati  i Viloma  

b) Meditant construint el propi mandala.  

 

 

Final  

 

  

Feedback. 

 

 

9.1.6 Unitat 5 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

Contingut: Isvara-Pranidhana , la vida és una entrega sense xantatges ni 

condicions. Deixar que tota acció sigui completa en si mateixa, sense 

aferrament als fruits.  Desprendre’s, desaferrar-se. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 
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Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

  

a) Ballar desaferrant-se del pes.  

 

 

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

 

a) Cercle perfecte. Intenta dibuixar un cercle 

perfecte. Intentar-ho de veritat. 

b) Pregària gestual  

 

 

Final  

 

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Simplemente sentarse     

 Text sobre Isvara-Pranidhana 

 

 

Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut: Isvara-Pranidhana , la vida és una entrega sense 
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xantatges ni condicions. Deixar que tota acció sigui completa en si 

mateixa, sense aferrament als fruits.  Desprendre’s, desaferrar-se. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part Central: eix 

– el cos  

ment i emocions 

 

 

 

a) Sèrie física d’assanes-5- 

b) Pranayama : Kapalabhati  i Anuloma Viloma 

c) Meditació amb cant de mantra. 

 

 

Final  

 

 

 Feedback. 

 

 

9.1.7 Unitat 6 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Compartir amb el grup i treballar la generositat.  

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 
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- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

Contingut: Aparigraha, trobar la bellesa en la simplicitat. No acumular 

sense sentit i renunciar al superflu. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

 

a) Ensenyem-nos a ballar balls del món. 

 

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

 

a) Joc de les targetes  

b) Llista de la generositat  

c) Donar el regal 

 

 

Final  

 

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Pranayama 

 Text sobre Aparigraha 
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 Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut: Aparigraha, trobar la bellesa en la simplicitat. No acumular 

sense sentit i renunciar al superflu. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part Central: eix 

– el cos  

ment i emocions 

 

a) Sèrie física d’assanes-6-  

b) Pranayama : Kapalabhati i Anuloma Viloma.    

c) Meditació- Seguir el les notes del piano 

 

Final  

 

  

Feedback. 
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9.1.8 Unitat 7 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Practicar la sinceritat. 

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

Contingut: Saucha, el cos és el temple de la vida. Tenir una actitud de 

netedat i puresa tant interna com externament, sense deixar-se portar 

pels prejudicis i pels hàbits. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

Inici  

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

Sèrie de salutació al sol.  

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

a)Dos veritats i una mentida 

b)Cercle de carícies.  

c) La crema.  

Final  

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Texts sobre els yames i els niyames 

 Text sobre Saucha 
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Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut: Saucha, el cos és el temple de la vida. Tenir una actitud de 

netedat i puresa tant interna com externament, sense deixar-se portar 

pels prejudicis i pels hàbits. 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

Part Central: 

eix – el cos  

ment i 

emocions 

 

a) Sèrie física d’assanes-7-  

b) Pranayama : Kapalabhati  i Pràctica d’Agni Sara. 

c) Meditació conjunta. Tots en cercle. Cant del mantra 

Om Namah Sivaya 

 

Final  

  

Feedback. 
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9.1.9 Unitat 8 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Prendre consciència de les aportacions personals dins del grup. 

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup amb jocs 

cooperatius.  

 Contingut: Asteya 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

Jocs d’acrosport o acroyoga. 

 

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

 

a) Massatge – Manipulació  

b) Bagul del grup  

 

 

Final  

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  
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  So ham 

 Text sobre Asteya 

 

Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut: Asteya 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part Central: eix – el 

cos  

ment i emocions 

 

a) Sèrie física d’assanes-8-  

b) Pranayama : Kapalabhati  i Surya Bhedana 

c) Meditació en silenci  

 

Final  

 

  

Feedback. 
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9.1.10 Unitat 9 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

- Canalitzar la pròpia energia a través de l’expressió corporal. 

Contingut: Brahmacharya 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

Passa’m la pilota  

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

a) Joc de viure en gerundi 

b) L’arbre 

c) Relaxació amb música del mantra: Om mane 

padme hum  

 

Final  

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  

 Actitud del principiante  

 Text sobre Brahmacharya  
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Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut:Brahmacharya 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

Part Central: eix 

– el cos  

ment i emocions 

 

a) Sèrie física d’assanes-9-  

b) Pranayama : Kapalabhati  i Ujjayi 

c) Meditació per parelles  i repetir internament el 

mantra So ham. 

 

Final  

 

  

Feedback. 
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9.1.11 Unitat 10 

Durada: 60 min  

Sessió:1                       

Objectius:  

- Reflexionar sobre la sinceritat cap a un mateix i cap als altres.   

- Afavorir l’autonomia i la força personal.  

- Aprofundir en el coneixement personal. 

- Gaudir d’experiències de creixement personal amb grup.  

Contingut: Satya 

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus objectius. 

 

 

Part preparació : 

eix – el cos-

emocions  

 

5 Salutacions al sol  

 

Part Central: eix 

– les emocions , 

la ment i el cos  

a)Ioga ocular 

b) Joc de la llengua 

c) Xerrameca mental 

d) Sense cap 

 

Final  

 

Feedback . Entrega de lectures per casa.  
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  Om mani padme hum 

 Text sobre Satya 

 

Durada: 60 min  

Sessió:2                       

Objectius:  

- Desenvolupar la concentració.  

- Exercitar el sentit de la vista. 

- Revigoritzar el cos i airejar la ment per tal de millorar la 

concentració 

- Prendre consciència mental i corporal a través de la respiració i les 

assanes.  

- Afavorir l’amplitud de moviment, la tonicitat muscular, l’equilibri i la 

coordinació. 

- Aprendre a calmar la ment i a concentrar-se.  

Contingut:Satya  

 

Activitats i desenvolupament de la sessió: 

 

 

Inici  

 

 

Explicació de la sessió i els seus 

objectius. 

 

Part Central: eix – el cos, ment i 

emocions -  

 

a) Sèrie física d’assanes-10-  

b) Tratak  

c) Autoavaluació sobre yames i 

niyames 
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Final  

 

  

Feedback. 

 

9.2 Descripció de les activitats  

Unitat 1  

Sessió A : 

Exercicis sobre la respiració. 

a) Palpant la respiració. Per parelles un dels companys amb els palmells de 

les mans palparà diferents parts del cos de l’altre per notar com es modifica 

amb la respiració profunda. Primer palparà les costelles, les lumbars, el pit i 

la zona abdominal.  

b) La onada.  

Prendre consciència de la respiració. 

Inspirant m’imagino que l’onada del mar ve fins a la punta dels meus peus i 

en expirar torna cap al mar i així anar fent mica en mica fins que em 

cobreix tot el cos.  

c) Compromís en grup.  

Cadascú es compromet en 40 dies a aconseguir una objectiu assumible i 

que vol treballar. Per grups de 2 o 3 es comprometen entre ells i s’ho diuen 

en un petit ritual  

d) Petit repte.  
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Escriure el propi nom amb la mà dreta, després amb la mà esquerra, amb el 

peu. Es fa una reflexió i es tornar a fer.   

 

e) Plantar una llavor. 

Plantar una llavor, en un got de vidre amb cotó fluix. Explicar cada pas a 

seguir i tot el que cal fer per tenir-ne cura fins a la última sessió. També dur 

un diari de les cures de la planta,  fins a la última sessió.  

Pensar un regal  

En aquesta sessió cal dir als alumnes que pensin un regal per la persona del 

grup que els toca agafant un paperet on hi ha el nom escrit. És sorpresa i 

no es pot dir qui ha tocat. El regal l’hauran de fer més endavant del curs, al 

cap d’unes quantes sessions. El regal pot ser fet per un mateix, pot ser 

immaterial o pot ser alguna cosa pròpia que ja tenim nosaltres.  

Sessió B 

a) Sèrie física d’assanes.  

Sèrie  -1-  a l’annex.  

b)Kaphalabati  

La tècnica consisteix en exhalar intensament mitjançant la contracció de la 

musculatura abdominal. Les inspiracions són passives, a través de la 

relaxació de l’abdomen.  

Per començar es faran sèries de 20 expulsions i al final d’aquesta es 

realitzarà una respiració profunda, i tot seguit expirar i retenir l’aire uns 

segons per tot seguit treure’l molt lentament.  

c) Visualització. De la llavor a l’arbre. 

Ajupits abraçant les cames amb els braços i el cap cot entre els genolls. La 

persona que guia la sessió diu en veu suau i lenta, plena de pauses que 



 105 

permetin desenvolupar la imatge : - Imaginem que som una llavor, plena 

d’energia, plena de vida. Lentament notem com aquesta llavor es desplega i 

comença a néixer un planter, petit i tendre. Lentament s’enfila a la recerca 

de la llum del sol, creix i creix, suaument, deixant-se moure per l’aire suau 

que l’acaricia, i la pluja que el refresca. Creix i creix i obre les branques 

d’aquest arbre gran i majestuós, fort i ben arrelat. El manté en la posició 

d’arbre de grans branques respirant, sentint la connexió amb la terra a 

través de les arrels, i la connexió amb el cel i tot l’univers a sobre de les 

seves branques.  

d)Meditació en moviment.  

Amb una música que inspiri serenitat i calma, com la música d’Arvo Part,  

durant 10 minuts farem la meditació. Es col·loca tothom en fila índia i es 

caminarà molt lentament donant voltes a la sala. Es manté una respiració 

constant i es camina movent coordinadament cames i braços. Es percep bé 

el canvi de pes d’un peu a un altre i també es dóna molta consciència a tot 

el procés d’entrar en contacte amb el terra i de desprendre’s del terra en 

aixecar el peu per avançar. El moviment és molt i molt lent. Respirar pel 

nas. En acabar inspirem aixequem els braços cap al sostre i a en expirar els 

abaixem pel costat del cos lentament.  

Unitat 2  

Sessió A 

Practicar la salutació al sol tres cops. Primer per aprendre, segon per 

reafirmar i tercer per gaudir-lo.  

Veure la sèrie -2- a l’annex.  

a)Pensant els ídols. 

Els alumnes agafaran el seu quadern personal per tal de poder omplir la 

gràfica següent, mentre la persona que guia la sessió exposa la següent 

informació:  
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1) Seu tranquil·lament i pensa a qui admires? Són famosos? Estrelles de 

cinema? De teatre? Esportives? Músics? Gent que ha guanyat el Premi 

Nobel? Personatges religiosos? Experts en temes que valores? Familiars? 

Amics, amigues ? Algun company o companya?  

2) De veritat t’agradaria ser com ells?  Perquè si? Perquè no?  

Estaries orgullosa/ós de tu mateix? En quina qualitat concreta t’agradaria 

millorar dels models de conducta que has escrit anteriorment?  

Algú t’admira? Ets un bon model?  

A qui admiro?  Per què?  Vull de veritat ser ...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Descripció pròpia. 

La persona que guia la sessió exposa la següent informació: 

- Defineix-te amb 5 o 6 paraules. Demana a 3 o 4 persones que et diguin 5 

o 6 paraules que et defineixin. La idea d’un mateix és flexible, no és fixa. No 

et quedis amb la idea vella de qui ets, sent-te lliure per evolucionar, créixer, 

millorar, tenir aspiracions.  
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Com sóc? 

Auto descripció Nom: Nom: Nom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

El que ets és quelcom fix? 

c) Exercici d’autoimatge 

Els alumnes s’asseuen en dues files, la fila A mira de cara a la fila B, per 

parelles, un de la parella és de la fila A i l’altre de la B. Asseguts a terra 

amb les cames creuades. Tot seguit mirant-se als ulls, faran el següent:  

A i B tanquen els ulls, els obren i es fan un somriure.  

A i B tanquen els ulls, els obren i es fan un somriure més gran. 

A i B tanquen els ulls, els obren i riuen. 

A i B tanquen els ulls, els obren i es peten de riure junts.  

Es canvia de parelles.  

A i B tanquen els ulls, els obren i es miren amb cara d’enfadats. 
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A i B tanquen els ulls, els obren i fan les progressions fins a un gruny d’ira.  

Es canvien les parelles.  

Fan el globus alhora. Inflen les galtes d’aire i amb pressió contra els llavis i 

força abdominal van treien, com si s’escapés, lentament l’aire de la boca. 

Un de la parella deixa caure el cap i el tors cap al company que li agafa amb 

els palmells de les mans i a la inversa.  

El grup A canta al grup B Oh sole mio amb la música de fons de Luciano 

Pavarotti. A la inversa i finalment tots dos junts s’ho canten. Finalment 

tothom s’estira a terra de panxa enlaire amb els caps sobre les panxes dels 

companys. Respiren profundament, movent el ventre amunt i avall, si 

sorgeixen rialles cal deixar-les fluir tranquil·lament.  

 

Sessió B 

a)Sèrie física d’assanes.  

Veure Sèrie -3- de l’annex.  

b) Pranayama- Kapalabhati i Nadi Shodhana 

Nadi Sodhana: Realitzarem una respiració lenta i alternada, a vegades amb 

retencions i altre sense. 

Pràctica bàsic de  Nadi Sodhana:  

Posició asseguda amb cames creuades, esquena recta i estirada i els ulls 

tancats. Els dits polze i anular de la mà dreta ens servirà per obrir i tancar 

les fosses nassals dreta i esquerra. Veure dibuix -1- de l’annex. La mà 

esquerra descansarà sobre el genoll esquerra. Tancar la nariu dreta amb el 

polze de la mà dreta i inspirar per la nariu esquerra durant 5 segons.  Al 

final de la inspiració, alliberar la nariu dreta i tancar la nariu esquerra amb 

l’anular.  
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Expirar per la nariu dreta durant 5 segons, i al final de l’expiració, tornar a 

inspirar, per aquesta mateixa nariu. Expira per la nariu esquerra, just 

després d’haver tancar la dreta i obert l’esquerra.Fer-ho d’aquesta manera 

durant 20 cicles seguits sencers per cada nariu.   

c) Concentració- Els rams de flors.  

Estirats a terra de panxa enlaire, ens concentrem en el següent joc. Cada 

vegada que respirem, inspirar i expirar, dibuixarem, mentalment, un pètal 

d’una flor de cinc pètals. Per fer una flor haurem d’haver fet cinc 

respiracions senceres. Farem 5 rams de cinc flors cada ram. Finalment 

escriurem en el quadern personal aquesta experiència.  

d) Meditació. 

Estirats sobre els matalassets de panxa enlaire. Tancar els ulls i deixar anar 

el cos, com si fóssim una estrella de mar sobre una roca. La persona que 

guia la sessió exposarà amb una veu suau i calmada les següents paraules: 

Visualitza’t caminant tranquil·lament per un prat pla i extens de muntanya, 

fresc i verd, ple de petites flors de color groc. Ara visualitza’t parat enmig 

d’aquest paisatge, quiet, observant tot el que t’envolta, tot seguit veus una 

àguila volant a la llunyania del cel. Tot seguit desapareix i veus núvols 

prims desfent-se i formant figures i tot seguit el cel blavíssim i sents l’herba 

fresca sota dels teus peus descalços. Gaudeix de la sensació d’estar estirat 

còmodament. Respira profundament, obre els ulls i estira els braços, les 

cames i tot seguit t’asseus.  

 

Unitat 3  

Sessió A 

a) La dansa de Manipura.  

Amb la cançó núm.4 de Chackra Breathing en grups de tres, el del mig amb 

els ulls tancats ballarà lliurement el que li suggereixi. Els altres dos, 

col·locats a cada costat de la persona que balla, vetllaran perquè no es faci 
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mal i perquè no xoqui contra ningú altre. Ells també ballaran inspirats pel 

del mig. Es canvien els rols fins que tothom hagi ballat. Finalment ballen 

tots al ritme percudit i intens de la cançó.  

a)Llista de la felicitat. 

Fer una llista en el quadern personal del què et fa estar content o del què et 

fa ser feliç.  

b)Pinto l’alegria. 

Amb grups de tres persones i amb un tros de metre i mig de paper 

d’embalar i colors a la cera de l’estil Dacs, cadascú pintarà el que el fa feliç, 

el que li agrada, amb l’estil que vulgui. Serà individual, com una meditació, 

amb música tranquil·la de fons.  

c)Puc ara? El moment present.   

Tot seguit, per acabar, pensen si alguna de les coses de la llista o el dibuix 

les poden fer en aquest precís moment.  

 

Sessió B 

a)Sèrie física d’assanes  

Veure Sèrie -3- a l’annex.  

b)Kaphalabatti i  Anuloma Viloma 

Asseguts a terra amb les cames creuades.  

Inspiro amb la nariu esquerra 4”  

Retenir , les dues  narius bloquejades 12”  

Expiro per la nariu dreta 8 “  

Repetim el mateix començant per la dreta.  
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La mà esquerra reposa al genoll esquerra.  

La mà dreta : el dit polze tapa la nariu dreta, el dit anular l’esquerra, l’índex 

i cor recollits. Veure la imatge 1 de l’annex.  

Ulls tancats, enfocar la ment en el punt situat entre les celles.  

1r dia : 2 voltes.  

Progressivament fins 10 voltes .  

c) Mantra OM 

En cercle asseguts amb les cames creuades i les mans recollides al baix 

ventre, cantar junts el mantra OM. 

d) Silenci 

Gaudir respirant tranquil·lament del silenci i la calma mental generada 

després del cant del mantra.  

 

Unitat 4  

Sessió A 

Automassatge  

Freguem els palmells de les mans un contra l’altre per agafar escalfor.  

Estirem els dits i els nusos dels dits.  

Fem veure que ens rentem la cara amb les dues mans.  

Amb el tou de les mans i de dins cap enfora freguem els ulls tancats.  

Amb el palmell de la mà freguem amb energia, de dins a fora el front.  

Pessiguem les celles, i tot seguit fem una mica de pressió entre les celles. 
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Amb la mà oberta fem copets a la punta del nas.  

Amb els dits ens pentinem cap enrere i mobilitzem el cuir cabellut.  

Estirem els cabell cap amunt.  

Colpegem amb el puny tancat suament, i el canell lliure, el cap fent la forma  

d’una corona.  

Pessiguem la part del clatell amb totes dues mans.  

Pressionem l’occipital amb les polzes i els seus costats també, just on  

s’insereixen les cervicals. 

Dobleguem les orelles de darrera cap endavant amb totes dues mans.  

Obrim els dits i friccionem les orelles amunt i avall, tot seguit les estirem  

amunt, cap enfora i cap avall.  

Amb el dit índex friccionem tota la zona de dins de l’orella.  

Ulls tancats i escoltem els resultats de l’automassatge.  

a) La promesa personal, segona oportunitat. 

Escriure al quadern personal una promesa personal que ens fem a nosaltres 

mateixos. Senzilla i possible. La intentem mantenir.  

b) Teatre fòrum 

Veure apartat 10.3 de l’annex per una explicació més extensa sobre què és 

i com funciona el teatre fòrum.  

Funcionament: Breu explicació durant 5 minuts. Primer assaig durant 10 

minuts. Tot seguit mostren el que han preparat fins que el comodí diu:        

-stop!- S’intercanvien els actors i les actrius per alguns espectadors. 



 113 

Aquests repetiran el mateix, però canviaran la manera de fer, segons el que 

ells creguin, però sense perdre el personatge.   

Tot seguit sobre torn de paraula, es discuteix durant 5 minuts el que ha 

passat.  

Tema: Baralles.  

Grup 1  

Situació: Al banc del gimnàs. 

Personatges: Quatre alumnes. 

Conflicte: Un arriba i seu a un lloc, arriben dos més i seuen al seu costat, 

arriba un altre i es baralla per seure al costat del mig. Es van intercanviant 

el lloc, a base de cops i insults. Arriba un altre i li donen una empenta, es 

posa a plorar. El text és lliure en la improvisació.    

d) Revisió amb grups del compromís realitzat durant la primera sessió. 

Pels grups de la primera sessió, revisar si hem complert el compromís que 

varem establir i verbalitzar les dificultats que hem trobat, reflexionar si 

creiem que ho podem millorar o no.  

 

Sessió B 

a)Sèrie física d’assanes  

Veure la Sèrie -4- a l’annex. 

b) Pranayama. Kapalabhati i Anuloma Viloma  

c) Meditant construint el propi mandala.  

Material necessari: Pedretes blanques, un parell de grapats. També serveix 

qualsevol tipus de llegum, d’un color clar per tal de contrastar amb el fons 

fosc de la tela negra que col·locarem a sota.  
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Una espelma petita, per posar-la al centre, encesa a la sala amb poca llum, 

del mandala que construirem.   

Primerament crearem el mandala amb les pedretes, partint d’un estat de 

silenci, d’escola interna profunda, des d’on brotarà la inspiració per crear el 

nostre mandala.  

Tot seguit seurem amb les cames creuades davant del mandala creat i ens 

concentrarem en ell per fer una meditació. Observem la nostra creació amb 

silenci i quan creguem oportú tancarem els ulls i per dirigir l’atenció cap a la 

interior, en la nostra respiració i calma mental.  

Unitat 5 

Sessió A 

Ballar desaferrant-se del pes.  

Amb tot de teles, jaquetes, barrets i del que disposem començarem una 

dansa lliure on l’objectiu és mica en mica anar-nos alliberant de tota la roba 

sobrera que portem a sobre del nostre xandall o roba còmode de classe.  

a) Cercle perfecte. Intenta dibuixar un cercle perfecte.  

Intentar de veritat dibuixar un cercle perfecte. Tot seguit fer una petita 

reflexió i tornar a intentar-ho.  

b) Pregària gestual 

Veure imatge -2- a l’annex.  

 

Sessió B 

a)Sèrie física d’assanes.  

Veure Sèrie -5- a l’annex. 

b)Kapalabhati i Anuloma Viloma 
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c)Meditació amb cant de mantra. 

Asseguts en cercle i amb l’ajuda d’un mantra enregistrat cantar tots junts 

repetint el mantra.  

Unitat 6  

 

Sessió A 

Ensenyem-nos a ballar balls del món. 

Primerament per parelles ens distribuïm per la sala i al so de diferents 

músiques enregistrades ballem. Les músiques són d’estils diferents i a més 

a més marquen un tipus de ball, per exemple, un tango, salsa, unes 

sevillanes, una sardana, un mambo ... i en els moments de ball col·lectiu i 

durant les parelles es podrà copiar a altres parelles per aprendre la manera 

de ballar si no coneixen el ball.  

a) Joc de les targetes  

Veure la imatge -3- de l’annex per tenir el material de les targetes. Farem 

grups de 4 i repartirem totes les targetes a cada equip.  El joc consisteix en 

posar les targetes cap per avall i per torns, un per un, s’alçaran dues 

targetes intentant que coincideixi l’inici amb el final d’una frase. Quan 

s’aconsegueixi alçar les dues targetes adequades, la persona ha de 

comentar-ne el significat amb ajuda de la resta del grup. És un joc de 

memòria, cooperació i reflexió.  

b) Llista de la generositat  

En el nostre quadern farem un llistat de tot el que creiem que podem 

aportar al grup. Del que creiem que podem regalar a les persones que 

estimem i a les que no coneixem. I un llistat de tot el que tenim i no 

compartim mai, però que podríem fer-ho.  

c) Donar el regal 
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Donaran el regal a la persona que els va tocar en repartir els papers en la 

primera sessió. Expliquen breument perquè els han regalat auqest regal.  

 

Sessió B 

a) Sèrie física d’assanes.  

Veure la Sèrie -6- a l’annex.  

 

b) Pranayama- Kapalabhati i Anuloma Viloma.    

c) Meditació- Seguir el les notes del piano 

Asseguts amb les cames creuades, cadascú al seu matalasset. Tanquem els 

ulls i fem un mudra proposat amb les mans. Escoltant una melodia serena i 

tranquil·la de Georges Winston intentem fondre-n’s amb ella. Percebre cada 

nota a la pell i respirar llarga i pausadament. Concentrant-nos només amb 

la melodia.  

Unitat 7 

 

Sessió A 

Sèrie de salutació al sol.  

Cinc cops. El primer per recordar-la, el segon per reafirmar-la i del tercer al 

cinquè  per gaudir-la al propi ritme.  

a)Dos veritats i una mentida 

Per parelles explica dues coses de tu, una que sigui veritat i una que sigui 

mentida. Els altres han d’endevinar quina és mentida. 

b)Cercle de carícies.  

Pensa i digues alguna cosa bona i agradable a l’altre.  
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d) La crema.  

Cremar un paper on a dins hi hagi quelcom que ja ens hagi quedat vell i 

inservible del nostre caràcter. 

 

Sessió B 

a) Sèrie física d’assanes.  

Veure Sèrie -7- de l’annex. 

b) Pràctica d’Agni Sara. 

Agni Sara és un exercici de neteja. Cal col·locar-se drets amb les cames 

separades i els genolls una mica flexionats. Les mans a sobre de les cuixes 

tot dirigint la mirada cap a l’abdomen.  

Expirar profundament al mateix temps que recollim i elevem l’abdomen, 

retenim l’aire, i bombejo ràpidament l’abdomen cap a dins i cap a fora. 

Quan necessito inspirar, paro de bombejar, inspiro normalment, expiro i 

continuo. De 3 a 5 exercicis de 10 a 18 bombejos són suficients.  

c) Meditació conjunta.  

Tots els alumnes asseguts en cercle, amb les cames creuades i donat-nos 

les mans. Primerament amb els ulls tancats respirem tranquil·lament 

percebent l’energia del grup. Tot seguit, amb l’ajuda de música cantarem el 

mantra  Om Namah Sivaya, prèviament a l’inici de la sessió haurem explicat 

el significat.  

  

Unitat 8 

 

Sessió A 

Jocs d’acroesport o acroioga.  
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En grups de quatre realitzaran les figures que marquen els dibuixos situats 

en diferents espais de l’aula per racons. Tenen un temps determinat per 

aconseguir-les, tots són necessaris per poder-les realitzar i hauran de 

resoldre com construir-les per consens. Tot seguit canviaran d’espai i faran 

una figura nova, i així fins a realitzar-les totes. Veure les figures a realitzar 

a la imatge -4- de l’annex.  

b) Massatge – Manipulació  

Per parelles un s’estira a terra i l’altre li farà una massatge, un cop acabat 

s’intercanviaran els papers.  

Primer de tot col·loca el company que està estirat a terra amb els braços 

oberts en forma d’avet i les cames estirades i un pèl separades, el cap recte 

i la cara relaxada.  

Començarà fent vibrar i mobilitzant un peu i una cama, sempre tenint en 

compte la seva pròpia higiene postural. Tot seguit l’altre cama. Després un 

braç i tot seguit l’altre, fent estiraments assistits en diagonal per l’espai. A 

continuació es col·loca assegut el més a prop possible del cap del company. 

Una bona manera és amb les cames obertes i el cap just a tocar el baix 

ventre. El que manipula col·loca suaument els palmells de les mans a 

darrere del cap, com si aguantés una síndria. El company que hi ha estirat a 

terra està totalment relaxat i deixant caure tot el pes del cap a les mans de 

l’altre. Tot seguit el que manipula fa petits, delicats i suaus moviments cap 

a la dreta i l’esquerra, acompanyats de petites vibracions per ajudar a 

deixar anar tensió si encara en queda. Finalment deixa el cap a terra i fa 

unes carícies allargant els cabells cap enrere del cap passant les mans per 

darrere les orelles i el coll. Lentament, sense aixecar-se de cop, fan el 

canvi.  

c) Bagul del grup  

Cadascú del grup escriu alguna cosa que li agradi de fer amb el grup, 

alguna cosa que no li agradi, alguna cosa que voldria fer i alguna que 

voldria preguntar. Ho escriu en diferents papers de manera anònima i els 

deixa dins del bagul.  
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Sessió B 

a) Sèrie física d’assanes.  

Veure la Sèrie -8- a l’annex. 

b) Pranayama – Surya Bhedana  

En aquest exercici cal inspirar a través de la nariu dreta i expirar a través 

de l’esquerra, retenint l’aire inspirat tant com es pugui abans d’expirar.  

Col·loquem el dit índex i el dit del mig de la mà dreta recolzats al tou del 

palmell i amb el polze per un costat i el dit petit i el del costat per l’altre per 

tapar les fosses nassals. Quan ambdues fosses nassals estan obertes els 

dits descansen al pont del nas. Farem una sèrie de 20 respiracions senceres 

fixant-nos amb la respiració i intentant allargar-la el màxim.  

c) Meditació en silenci 

Asseguts en cercle fent un mudra amb les mans. Ens fixem amb la 

respiració en entrar i sortir del cos. Posem atenció a les diferents parts del 

cos,  on es situen els diferents centres energètics anomenats xacres en el 

ioga. La persona que guia la sessió ho anirà explicant.  

  

Unitat 9 

 

Sessió A 

a) Passa’m la pilota.  

Tothom col·locat en cercle i drets ens anirem passant una pilota cap a una 

direcció. Cadascú la passa a qui té al costat. La pilota cal passar-la sense 

soroll, sense tallar-ne la trajectòria i l’energia amb què la rebem del 

company. Intentem unificar el ritme i implicar tot el cos, estar disponible. 

Tot seguit Tothom canvia de lloc al cercle i ara cal passar la pilota a qui la 
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passàvem abans, però que ara estarà en un altre lloc del cercle. Ho hem de 

fer amb les mateixes premisses que anteriorment.  

Un cop aconseguit, tothom comença a caminar per l’espai tot equilibrant-lo i 

canviant de direccions, aguantant el pes del cos i sense fer soroll. Hem 

d’aconseguir estar prou atent com per rebre bé la pilota i passar-la a qui 

toca.   

a) Joc de viure en gerundi 

Cadascú es busca un espai a l’aula on mimarà les accions que ha fet durant 

el dia. Llevar-se, rentar-se, menjar etc. Mentre ho fa anirà dient en gerundi 

i veu alta el que està fent en el precís moment que ho fa. Per exemple: 

estic llevant-me, m’estic posant les espardenyes, m’estic rentant la cara...  

Animar per què ho provin ells a casa seva quan estiguin sols, per fer-los 

sentir el present. Si estant amb altres persones, es pot fer interiorment.  

b) L’arbre 

Els alumnes es col·loquen repartits per l’aula equilibrant l’espai. Cadascú en 

un lloc diferent i sols. Els peus paral·lels, oberts a l’amplada dels malucs. Els 

braços endavant del cos com si abracessin un arbre gran i robust, un roure 

per exemple. L’abracen suau, sense forçar les espatlles, deixant aire a les 

aixelles i a l’alçada del pit.  Tanquen els ulls i imaginen aquest arbre que 

abracen, imaginen les arrels sota dels seus peus , del seu cos-tronc que els 

manté en una posició sòlida i ferma. Respiren lentament i allargant cada 

cop més l’expiració i la inspiració. Quan arriba la fatiga dels braços, 

dialoguen amb el dolor, i intenten anar una mica més enllà, mantenint-se 

en la immobilitat. Finalment inspiren, alcen els braços cap al sostre i tot 

seguit els abaixen pels costats. Per compensar es poden fer estiraments 

amb un parell d’assanes de ioga per les lumbars i els braços. Es pot 

realitzar Uttanasana amb els braços per darrere amb els dits de les mans 

entrellaçats, enfocant cap el sostre.  

d) Relaxació  
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La persona que guia la sessió exposa la següent informació:  

Estirats a terra imaginem el cos damunt la sorra de la platja. Imaginem que 

cada vegada que expirem pesem una mica més i el nostra cos va trobant un 

motlle a la sorra. Pesen els peus, les cames, els genolls, els malucs, el 

ventre, el pit etc fins al cap.  

A la cara podem dir totes les parts detalladament. Finalment mouen 

lentament petites parts del cos, les mans, els peus, i col·locant-se primer de 

manera arraulida i tot seguit cap a les quatre grapes per anar-se aixecant 

molt lentament sense brusquedat.  

 

Sessió B 

a) Sèrie física d’assanes.  

Veure la Sèrie -9- a l’annex 

b) Ujjayi 

Afavoreix l’ampliació i la regularització del flux respiratori. Es bloqueja 

parcialment la glotis, l’epiglotis, estrenyent la gola. L’aire fa un petit soroll 

quan passa per allà. Aquest so ajuda a mantenir l’atenció en la pràctica a 

més a més d’allargar la respiració . Es pot fer ujjayi tant en l’expiració com 

en la inspiració. Realitzar 12 respiracions d’aquesta manera.  

c) Meditació per parelles. 

Per parelles s’asseuen esquena contra esquena amb les cames creuades. 

Cal notar el contacte des del sacre fins al cap. Es fixen en la respiració i el 

lleu moviment de les costelles. Internament pensen el mantra So ham. So 

quan inspiren i Ham quan expiren. A l’inici de la sessió s’haurà explicat el 

seu significat.  

 

Unitat 10 
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Sessió A 

a) 5 Salutacions al sol  

Veure la Sèrie -2- a l’annex.  

a)Ioga ocular 

Veure la Sèrie -11- a l’annex. 

b) Joc de la llengua 

Els pensaments contenen paraules i imatges, prendre consciència de la 

llengua ens ajudarà a silenciar la ment. Resseguirem tot l’interior de la boca 

amb la punta de la llengua. Contarem les dents palpant-les amb la llengua. 

Provarem de deixar la llengua tova i ampla al fons de la boca, relaxada 

juntament amb la mandíbula. Tot seguit pronunciarem la “r” forta de 

carretó, jugarem amb el so de la consonant apujant i abaixant el to. Tot 

seguit tornarem a relaxar la llengua.  

c) Xerrameca mental 

Tothom agafa un paper i un bolígraf. Aleshores dibuixem un cap gegant, 

que ocupi tot el full, gran i buit, sense ulls, ni res, només el cercle o l’oval.  

Tot seguit tothom es relaxa i observa els seus pensaments, en silenci. Quan 

els hi aparegui un pensament o una preocupació, sigui quina sigui 

l’apuntaran a dins del cap. Es realitza el joc durant 5 minuts. Finalment es 

pot compartir l’experiència.  

d) Sense cap 

Els alumnes seuen a terra amb l’esquena recta i s’imaginen sense cap. Què 

passa? ( començaran a prendre consciència de sensacions corporals i 

disminuirà la quantitat de pensament. Finalment es pot compartir 

l’experiència.  
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Sessió B 

a) Sèrie física d’assanes.  

Veure Sèrie -10- de l’annex.  

b) Kapalabhati i Ujjai   

c) Tratak  

El Tratak és un exercici de concentració, que ajuda a calmar la ment per tot 

seguit entrar a la meditació.  

Per tal de poder-ho realitzar col·locarem una esperma a uns 50 cm 

procurant que la flama quedi a l’alçada de la mirada quan estiguem 

asseguts. Tot seguit mirem la flama fixament, després d’uns moments 

inicials d’adaptació on podem parpellejar si ens cal. Mirant fixament la flama 

intentem no parpellejar fins que ens facin picor o s’humidifiquin, aleshores 

els tanquem per relaxar-los totalment. Els hem de tenir tancats tant temps 

com els hem tingut oberts , intentarem visualitzar l’espelma mentalment 

mentre tenim els ulls tancats.  

És un exercici molt bo de gimnàstica i relaxació ocular. També és molt 

adequat per controlar el flux de pensaments, ja que en fixant la mirada no 

donen tanta llibertat als ulls de moviment.  

d) Autoavaluació sobre yames i niyames 

Veure la imatge -5- de l’annex. Per realitzar una avaluació personal farem 

servir el gràfic del cercle dues vegades. La primera vegada avaluarem els 

yames i la segona els niyames. 

Les lletres de la A a la E són on col·locarem el nom de cada yama o niyama 

depenent de si fem la primera o la segona avaluació. La xifra 0 significa que 

no tenim gens treballat personalment aquest yama o niyama, i la 10 que ho 

tenim totalment treballat. Entremig fem una gradació del 0 al 10. Cal 

marcar en el punt que creus que estàs del teu propi treball. Tot seguit 
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ajuntar els punts del cercle que hem marcat i veure com queda l’avaluació. 

Finalment es pot escriure amb paraules les conclusions extretes.  

9.3 Textos tractats en ioga i adolescència  

 

1. 10 Razones para practicar yoga. Georg Feuerstein y Larry Payne. 

Yoga for Dummies, Foster City, USA, 1999 

 

2. Actitud en la postura . Julián Peragón – Arjuna  extret de 

www.concienciasinfronteras.com  

 

3. Què és un mantra? Cómo practicar la meditación. El libro Sivananda 

de la meditación. RBA Integral. London 2003 

 

4. Razones respiratorias. Julián Peragón – Arjuna extret de 

www.concienciasinfronteras.com  

 

5. Simplemente sentarse. Julián Peragón – Arjuna extret de 

www.concienciasinfronteras.com  

 

6. Kapalabhati.Julián Peragón – Arjuna extret de 

www.concienciasinfronteras.com  

 

7. Textos sobre els yames i els niyames.  Textos extrets de la tesina de 

la formació de Sâdhana, de l’escriptora Luisa Cuerda publicats 

www.concienciasinfronteras.com  

 

8. So ham-  Julián Peragón – Arjuna extret de 

www.concienciasinfronteras.com  

 

9.   Actitud del principiante - Julián Peragón – Arjuna extret de 

www.concienciasinfronteras.com  
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10.Om mani padme hum - Patrul Rinpoche, Heart Treasure of the 

Enlightened Ones (Tesoro del Cor dels Cultes) (ISBN 0-87773-493-3) 

i les paraules de S. A. el Catorzè Dalai Lama, Tenzin Gyatzo.  
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10  Conclusions 

Després de dur a terme l’experiència de realitzar les activitats amb un grup 

de 10 adolescents d’entre 13 i 18 anys reafirmo la validesa d’una formació 

sostinguda per uns valors de pau i convivència, la validesa i gran necessitat  

d’una educació emocional com a eix fonamental per caminar cap a una 

plena educació integral.  

Els mestres i les mestres, els professors i les professores i tota la comunitat 

educativa necessitem viure en un clima d’aprenentatge que afavoreixi el 

desenvolupament en tots els nivells. La formació ha de convertir-se en un 

model d'allò que vol fomentar i m’adono que la transformació no està en la 

tècnica, sinó en la intenció.  

Per tal de fer aquest treball de desenvolupament personal i col·lectiu el ioga 

ens pot aportar una gran ajuda dins dels centres educatius i en extensió en 

les nostres vides perquè dóna resposta a les necessitats actuals. En el ioga 

el més rellevant és la pròpia recerca. El ioga s’assembla al camí del no-

esforç, entès com un camí no de lluita sinó de recerca de l’equilibri. Si el 

nostre treball esdevé una lluita perdem la qualitat de presència. Amb el ioga 

aprenem que cal respectar el propi límit i a partir d’un treball i anar-lo 

ampliant. El ioga és una actitud i no una forma. No hi ha models, només 

sabem que estem fent ioga quan la postura ens aporta quelcom bo, 

presència viscuda. Si hi ha escolta, hi ha sensibilitat, si hi ha sensibilitat el 

nostre organisme es pot ajustar. Sense sensibilitat el cos s’adorm, 

s’insebilitza, es narcotitza. El ioga és un camí de consciència.  

No cal disfressar-se d’indi per  ioga, el ioga és universal, nosaltres li hem de 

posar la pròpia forma. La proposta didàctica destinada als adolescents es 

centra en el treball dels yames i els niyames. Aquests ens mostren que  

l’essencial és invisible, com en la novel·la del Petit Príncep. Els yames i 

niyames ens mostren que el veritable mestre és un mateix. La pràctica del 

ioga uneix el que està dispersat. El ioga és un camí del ser, no del tenir, 

una alquímia del groller cap al subtil, sent una eina d’aprofundiment en el 

sentit real de l’aprenentatge i del procés educatiu personal i col·lectiu.  
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Finalment dir que després de l’anàlisi de les mancances actuals en el 

sistema educatiu formal i en la pròpia formació dels mestres i els 

professors, el ioga recull tota una saviesa que pot donar resposta i marcar 

un camí a seguir per la millora de la nostra educació i de retruc un camí cap 

a una societat més harmoniosa i per tant més feliç.  

Acabo amb unes paraules del mestre Iyengar sobre els yames i els 

niyames: En realitat , l’observació de yama provoca niyama, i la pràctica de 

niyama fa que hom segueixi els principis de yama. Per exemple, la no 

violència ocasiona puresa de pensament i obra, la veracitat porta a 

l’acontentament, la no avarícia a l’esforç, la continència i restriccions porten 

a l’estudi d’un mateix i la no possessió a l’entrega a Déu. De la mateixa 

manera la netedat condueix a la no violència , i l’acontentament cap a la 

veracitat , tapas condueix a no apropiar-se indegudament a les possessions 

alienes, l’estudi d’un mateix porta cap a la castedat i l’entrega a Déu 

allibera a un mateix de tot aferrament.  

I el millor de tot és que mai és tard per començar un camí de creixement 

personal, mentre estiguem vius, sempre hi ha possibilitat de transformació i 

millora.  
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http://www.concienciasinfronteras.com/ 

I també la consulta de la tesina de Luisa Cuerda : El alma del yoga. Yama y niyama aquí y 

ahora. Textos publicats en aquesta revista digital. 
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Document educatiu publicat per la UNESCO 
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12   Annex 

12.1  Sèries 
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Sèrie 2  
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Sèrie 3 



 134 

Sèrie 4  
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Sèrie 5  
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Sèrie 6  
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Sèrie 7  
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Sèrie 8 
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Sèrie 9  
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Sèrie 10 

 



 145 

Sèrie 11 
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12.2 Imatges 

-1- Nadhi Sodhana  
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-2- Pregaria gestual  
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-3- TARGETES   

 

Jo he fracassat...       ...en el meu camí          El coratge no sempre rugeix.. 

Contínuament...             cap a l’èxit. 

 

 

Vius del que reps...          L’autèntica riquesa        Sigues generós en la  

                                          ve de...                           prosperitat 

 

 

 

Quan realment                 L’aroma sempre        Diuen que la meva feina  

rebem...                               es queda...            no és res més que una 

                                                                     gota en l’oceà... 

 

 

... i agraït en                   ...a la mà de qui           Jo dic que l’oceà  

l’adversitat                       regala la rosa.              Està fet de gotes.  

 

 

 

..Però la teva vida està      ... és quan donem.        ... ajudar als altres. 

 feta del que dones. 

 

 

No hi ha ningú                 ...com algú que no           Oblida’t del que creus 

tant sord...                         vol escoltar.                  que saps d’algú... 

 

 

...i així podràs veure           Les llàgrimes                 ... que en perdonar  

el que et pot ensenyar.        simbolitzen el mal...          desapareix. 

...a vegades és la veu                  “demà ho tornaré a intentar”. 

silenciosa que xiuxiueja: 
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-4- Acrosport  
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-5- Autoavaluació 
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11.3 L’Acrosport 

Acroesport és un esport que es pot tractar a  l'Educació Física, de manera 

divertida i amb un treball físic integral. És una activitat que es realitza de 

forma cooperativa, és a dir no hi ha perdedors, tots “ guanyen “ en 

aconseguir les figures conjuntes . A més a més , els alumnes poden ser  

inventors. A partir d'unes figures bàsiques ells en poden crear unes de 

pròpies. 

L’expressió acròbata prové ,etimològicament,del grec i significa: el que 

camina sobre la punta dels peus. Popularment es fa servir aquesta paraula 

per referir-se a  saltimbanquis, funambulistes, equilibristes, trapezistes... 

per tant, ja que aquestes activitats són molt antigues, l’acrobàcia és una 

activitat antiga i  arrelada de l’esser humà. 

Els orígens d’aquest art són molt antics, ja  se’n troben representacions en 

pintures egípcies, xineses i gregues. A Grècia, l’art de l’acrobàcia, com a 

factor auxiliar de la gimnàstica olímpica, va passar a ser espectacle quan va 

començar la decadència del teatre. L’acrobàcia posseeix una història que 

demostra la seva presència constant en l’evolució de l’exercici físic. També 

podem afegir que, amb major o menor institucionalització, sempre ha 

ocupat un lloc a la cultura física popular com ara els “castells” els quals 

formen part de l’esport i la cultura catalana.  

L’acrosport és  una activitat que proporciona una motivació instantània als 

alumnes. El caràcter dinàmic, original, estètic i inclús virtuós que 

posseeixen les diferents propostes, ajuda a la motivació i la pràctica dels 

més joves. La possibilitat de ser executor i coreògraf al mateix temps, 

possibilita que els alumnes se sentin íntimament implicats en el que fan. 

Utilitzar la pròpia imaginació i la creativitat en aplicacions pràctiques aporta 

un valor addicional en aquesta activitat. 

El 1960 neix un nou esport anomenat acrosport, on es competeix amb les 

exhibicions de piràmides humanes. L'acrosport és una disciplina inclosa 

juntament amb altres esports acrobàtics en la IFSA -Federació Internacional 

d'Esports Acrobàtics- fundada l'any 1973.Actualment des de 1999, aquest 
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esport és incorporat a la Federació Internacional de Gimnàstica, i un dels 

objectius és  convertir-lo en un esport olímpic.  

L'acrosport és un esport acrobàtic realitzat en parella o en grup, mitjançant 

la combinació de piràmides humanes, salts acrobàtics i elements 

coreogràfics. Per raons evidents, el company que es situa a la part superior 

anomenat "àgil “. 

 

ASPECTES TÈCNICS: Les preses de mans 

Dins dels aspectes tècnics necessaris per la construcció de piràmides o 

estructures humanes, “les preses” ocupen un lloc molt important.  Aquestes 

són utilitzades en l’elaboració de totes les piràmides des del principi fins al 

final, adoptant múltiples formes facilitant la seva construcció i donant 

seguretat. 

Les preses de mans: 

Presa mà a mà: Les mans s’ajunten en posició de salutació i s’utilitzen 

principalment per empènyer a  un company en procés d’unió o formació 

d’una “Piràmide o Estructura” i en menor grau, per sostenir-lo en una 

posició de formació. 

Presa de pinça, mà-canell ,braç-braç i mà peu: S’utilitza principalment 

per sostenir les figures o posicions adoptades y, en menor grau, per llençar 

o empènyer un company. La de canell és exactament igual , però mà i 

canell i la de braços s’utilitza  principalment per subjectar una posició 

invertida.  El que fa     de base subjecta al que es posa a sobre  de la   unió 

del deltoides  i bíceps mentre que  l’executor superior subjecta el braç del 

portor. En la de      mà – peu és quan un s’enfila damunt de l’altre, com en 

els castellers.  

 

Principis bàsics de seguretat i prevenció de lesions: Les ajudes 
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Aquesta activitat no es pot realitzar sobre superfícies dures. Necessitarem 

superfícies amortidores, i que ens protegeixin de possibles lesions 

articulars o bé en alguna possible caiguda.  Es pot realitzar sobre 

matalassos, sorra, gespa... 

Els alumnes i les alumnes aniran descalços. Cal una bona comunicació 

entre el portor i l’àgil per tal d’evitar incomoditats o lesions. Tots els 

moviments de pujada i baixada sobre el portor han de realitzar-se de 

forma suau i a velocitats molt controlades, lentament.  

Les ajudes son  una part més del procés d’ensenyament -aprenentatge. És 

tan important saber executar com saber realitzar correctament les ajudes.  

Els suports segurs 

Existeixen una sèrie de suports segurs. Són  tots aquells punts on es 

pugui situar una càrrega, en aquest cas el pes de l'àgil, i no suposi un 

perjudici físic pel portor. Els suports han de ser sempre sobre la prolongació 

de l'eix longitudinal dels segments, de manera que el pes caigui sobre 

l’os i no a la meitat d’aquest. Un exemple seria en la  posició de quatre 

grapes,  els suports es realitzaran sobre els muscles a la part més baixa 

dels malucs i no a la meitat de l’esquena. En quadrupedia dorsal, sobre els 

muscles i els genolls. En bipedia, sempre sobre els genolls, o a la unió del 

maluc amb la cama, i no sobre el quàdriceps. A més, en aquesta posició 

l’esquena ha d’estar sempre recta, evitant curvatures de la columna.  

Tres tipus d’ajudes fonamentals:  

L’ajuda material 

Part important de l'acondicionament de l’activitat  mitjançant la utilització i 

col·locació d'un material complementari com ara els matalassets, per tal  de 

donar seguretat i afavorir l’aprenentatge.  

Principis a tenir en compte:  

 Delimitar clarament l’àrea de treball de tots els subgrups.  
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 Utilitzar matalassets de seguretat en els llocs oportuns  

 Practicar sense sabatilles i amb una vestimenta adequada.  

 Utilitzar plantilles amb tota la seqüència a realitzar per a elaborar 

certes piràmides.   

L’ajuda manual 

 Es refereix a tot contacte manual realitzat pel professor o els propis 

alumnes per a l’execució de les diferents piràmides. En l’acrosport 

n’hi ha dues. La desocupada o ajuda manual de detenció, la finalitat 

de la qual és evitar accidents. Aquesta ajuda consisteix en la 

col·locació per part del professor o dels alumnes en llocs concrets per 

evitar crear situacions de perill. I l’altre és l’assistència o ajuda 

manual d’èxit, la qual permet a l’àgil la realització i la presa de 

consciència de l’habilitat executada a través d’un gest precís, eficaç i 

econòmic del que ofereix l’ajuda. En aquest tipus d’ajuda manual, la 

situació de l’assistent juga un paper fonamental. Aquest, es col·locarà 

davant, darrere o lateralment en relació a l’àgil, a prop d’ell, allà on 

més convingui.. 

L’ajuda preventiva 

Les normes preventives seran les següents:  

 Portors (executants de la base), han de romandre en les seves 

posicions perquè els àgils puguin caure en llocs lliures amb seguretat. 

Qualsevol moviment dels portors pot interferir en les accions dels 

àgils .  

 Els àgils si perden l’equilibri sempre haurien d’intentar caure sobre 

els peus, flexionant fermament els genolls per a absorbir l'impacte.  

 Si els àgils es troben en posició d'equilibri invertit, aquests hauran de 

girar ràpidament cap a un costat i flexionar el maluc per a caure 

sobre els seus peus. Per exemple en una vertical.  
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12.3 Teatre – fòrum  

 
Molt més important que arribar a una solució és crear un bon debat.  

Qui  fa què?  

Hi ha sempre la figura del comodí ( el mestre o la mestra ) en el cas de 

l’escola.  

Els actors i actrius , i els espectadors –els alumnes.  

 

Normes del comodí:  

Cal que eviti tot tipus e manipulació de l’espectador.  

No ha de treure conclusions que no siguin evidents. 

Ha de qüestionar sempre les seves conclusions i treure-les en forma de 

pregunta, per tal que els espectadors hagin de respondre si o no.  

És l’altaveu de les opinions, dubtes i idees del públic. Ell no decideix res sol.  

Ha d’estimular a buscar respostes , ha de tallar les “màgiques” o clarament 

impossibles, ha d’animar en les deficients.  

L’actitud física cal que sigui atenta, dinàmica i respectuosa.  

 

Normes pels actors i actrius: 

Cal que siguin dialèctics 

Que hi hagi una bona escolta. Que donin i que rebin. 

Que es regulin,que no s’amaguin o que no acaparin, estan amb l’altre.  

 Que siguin estimulants i creatius, el teatre és acció.  
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No han de tenir por, l’error és positiu. 

Passos a seguir:  

Breu explicació 5 minuts. 

Primer assaig durant 15 minuts.  

Tot seguit mostren el que han preparat fins que el comodí diu: stop! 

S’intercanvien els actors i les actrius per alguns espectadors. Aquests 

repetiran el mateix, però canviaran la manera de fer, segons el que ells 

creguin, però sense perdre el personatge.   

Tot seguit sobre torn de paraula, es discuteix durant 5 minuts el que ha 

passat.  

 

A tenir en compte:  

El mestre cal que assigni els papers, tenint en compte el que passa en 

realitat a l’aula. Els actors que són substituïts cal que siguin alumnes que 

pateixin el mateix greuge, o estiguin en situació similar al substituït. O bé 

es pot provar tot el contrari, que la víctima sigui substituïda per un 

opressor, per tractar l’empatia.  

 

Dramatúrgies  

Aquests texts representa que els han escrit els alumnes a l’àrea de català.  

En grups de 4 o 5 ho llegeixen i ho preparen mínimament.  

Tema: Baralles.  

Grup 1  

Situació: Al banc del gimnàs. 
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Personatges: Quatre alumnes. 

Conflicte: Un arriba i seu a un lloc, arriben dos més i seuen al seu costat, 

arriba un altre i es baralla per seure al costat del del mig. Es van 

intercanviant el lloc, a base de cops i insults. Arriba un altre i li donen una 

empenta, es posa a plorar.  

( El text és lliure en la improvisació )  

Grup 2  

Situació:Al pati. 

Personatges: Quatre alumnes. 

Conflicte: Estan jugant a futbol. Un xuta una pilota imaginària a una 

porteria imaginària on hi ha un porter. Alhora el porter crida: -Fora!!! Ha 

tocat el pal!!! I el que ha xutat: - Si home!!!! Ha entrat!!!! Ha entrat!!!!  Es 

comencen a barallar.  

Arriben un parell de col·legues de cada un i es creen dos equips de dos 

barallant-se per saber si han o no han fet un gol. 
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 Glossari 

                                       
1 Mahâvrata: “el gran vot” . En els ioga-sûtra de Patáñjali, es designa així 

al yama, primera etapa del Raja Ioga , doncs és un vot vàlid pel conjunt de 

les vuit etapes del ioga , és a dir el prerequisit indispensable perquè la 

pràctica doni fruits, independentment de la casta, el lloc, el temps i altres 

circumstàncies del practicant. 

 
2 Brahman :   L’etern i immutable Absolut. La suprema i no dual realitat del 

Vedânta. El de Brahman és un concepte pel qual no existeix equivalent en 

les religions de concepció dualista, amb un déu personal. Com a consciència 

absoluta , és inaccessible al pensament conceptual. Concebut de forma 

concreta correspon a Îsvara. 

 
3 Veda : Ciència, saber, coneixement, doctrina sagrada. El o els Veda, és el 

conjunt de textos més antics de la literatura india, als quals l’hindú ortodox 

assigna origen sobrehumà i autoritat divina. Aquest gran corpus sis vegades 

més extens que la Bíblia , s’articula en quatre compilacions i cadascun 

comprèn tres gèneres de textos , diferenciats pel contingut, la forma i 

l’època de formació. 

 
4 Bhakti-ioga : Un dels quatre ioga fonamentals o vies d’unió amb Déu. El 

Bhakti-ioga  és la via de l’amor i l’entrega: després de desenvolupar un 

intens amor pels molts aspectes de Déu com a personalitat – i sovint com 

divina encarnació - , el jo de l’adorat arriba finalment a fusionar-se amb la 

forma divina elegida. El bhakta, en comptes de reprimir els seus 

sentiments, els intensifica dirigint-los cap a Déu. La majoria dels creients de 

totes les  grans religions universals pertanyen en el fons a aquesta via.  

 
5 Karma-Ioga: Un dels quatre ioga fonamentals o vies d’unió amb Déu. 

Consisteix en l’obrar desaferrat, pel qual el que segueix la via espiritual 

entrega tots els seus actes i el resultat d’aquests com ofrena a Déu. En el 

cap. III del Bhágavad-Gîtâ, Krisna diu a Arjuna: “ En aquest món és doble 

el camí : el ioga del coneixement pels dedicats a la teoria, el ioga de l’acció 

pels dedicats a l’acció.(4-5) No és deixant de realitzar accions que els 
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homes aconsegueixen la renuncia a l’acció; no és per la renuncia al món 

que els homes aconsegueixen la perfecció. Ni per un moment algú està 

sense actuar. Per això, alliberat de tot aferrament realitza el que sempre 

l’acció que hagis de fer , ja que actuant sense cap aferrament l’home 

aconsegueix el Suprem.  

 

Bhágavad-Gîtâ : Cant de l’Excels o el Benaventurat o del Senyor. Poema 

didàctic-filosòfic ,al que s’ha considerat l’evangeli de l’hinduisme. És part del 

llibre VI de l’epopeia nacional india, el Mahabhârata, compost entre el segle 

V aC i el II dC. En 18 capítols ( 700 estrofes ) l’heroi, Arjuna, a la vigília  

d’una batalla, rep una ensenyança fonamental del seu cotxer, Krisna. El 

lector occidental pot desconcertar-se pel fet que l’escenari d’aquesta 

ensenyança sigui un camp de batalla. El camp de batalla és un símbol de la 

inevitable lluita que passa en l’home entre les forces bones i dolentes, entre 

el jo i la seva naturalesa més elevada.  

 

Raja ioga : Una de les principals vies del ioga, o de la unió amb el diví, 

segons el sistema exposat en els ioga sutres de Patáñjali, tot i que aquesta 

denominació li fou donada força després de l’època d’aquest autor. Camí 

iòguic basat en la meditació.  

 


