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1. Agraïments 

 

Agreixo en primer lloc, el suport de la meva tutora del Treball de Recerca, Goretti Borràs Filella, la seva 

disponibilitat i l'atent interès que ha manifestat al llarg del desenvolupament del treball. 

Per l’altra banda m’agradaria agrair tot el suport, tant de material com emocional de la meva tieta Silvia 

Nieto Dominguez, qui gràcies a la seva formació professional com artterapeuta, va ser la primera que em 

va introduir en la pràctica de l’Artteràpia i m’ha facilitat eines per a la síntesi del treball, especialment, en 

la creació de la part pràctica. 

També vull agrair la tasca del centre de Recursos Juvenils la Palma, per escoltar-me i facilitar-me el contacte 

amb les estades d’Estiu en les que vaig realitzar les pràctiques i pel seu gran interès i suport en tots els 

projectes dels joves de Lleida. 

Agrair als casals d’Estiu de l’Ajuntament de Lleida per confiar en les meves propostes i pel seu càlid 

acolliment entre el grup de monitors/es. 

Finalment agraeixo el suport emocional dels meus pares i especialment de la meva germana Mariona, per 

la seva atenta dedicació en resoldre els meus dubtes del treball, per confiar plenament en mi i per ajudar-

me a perseguir els meus somnis.  
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2. Introducció 

 

El propòsit d’aquest treball és fer una recerca sobre els recursos d’art-teràpia i de creativitat. He escollit 

aquest tema perquè he pogut experimentar els beneficis de la pràctica de l'artteràpia en mi mateixa i crec 

que pot tindre aplicacions en el meu futur professional,  ja que vull ser professora. 

Sé que cada cop més escoles estan impartint nous mètodes que tracten de potenciar les capacitats de cada 

alumne per mitjà de noves propostes creatives, de les quals jo sóc molt partidària. 

Es per això que com educadora m’agradaria crear un espai de lliure expressió on els infants aprenguessin a 

partir de la seva pròpia curiositat en un ambient relaxat, flexible i motivador. Perquè crec que cada vegada 

més, és necessari formar a persones més creatives, més sensibles i en conseqüència, més conscients i lliures. 

 

Aquest treball doncs, constarà d’una part teòrica en la que es descriurà l’art teràpia. Aquesta inclourà els 

fonaments de l’art teràpia, tipus de teràpies expressives-artístiques i mètodes i tècniques com punts centrals 

i l’altra part serà practica i es basarà en la creació de diverses sessions d’art teràpia per a nens i nenes, que 

després seran realitzades i autoavaluades. 

 

Per concloure aquesta introducció m’agradaria ressaltar que espero aprendre molt d’aquest projecte i que a 

la vegada espero gaudir d’aquesta oportunitat que m’apropa una mica més a l’educació lliure i feliç. 
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3. Definició  

 

L’artteràpia, també coneguda com teràpia d’Arts Expressives o teràpia d’Arts Creatives, és segons la 

ACAT1  l’ús de materials i tècniques de les arts plàstiques, musicals, teatrals i escrites així com l’atenció al 

procés creatiu i l’obra final amb intencions terapèutiques.  

D’aquesta manera, es dona lloc el món intern del pacient, és a dir, els seus sentiments, emocions i 

pensaments, passen a ser formes, traços, figures, moviments i colors, donant-nos així compte d’ells d’una 

forma visual. 

Quan creem una obra artística treballem i estimulem la part dreta del cervell, que és la imaginativa, intuïtiva 

i emocional. L’art es una eina que ens permet accedir fàcilment al inconscient perquè treballa amb aquesta 

part  del cervell. D’aquesta manera, els continguts conflictius o bloquejats poden ser expressats i així ser 

reconeguts, compresos i acceptats.  

 

En l’artteràpia no es diagnostica al pacient a través dels seus dibuixos, ni es jutja la obra per el seu valor 

estètic, com passa en l’art. Com senyala la BAAT2, l’arterapeuta no fa un assessorament estètic de la imatge 

del pacient, sinó que busca capacitar a la persona a efectuar canvis en el nivell personal per mitjà de 

materials i recursos artístics.  Per aquest motiu hi  poden participar persones amb i sense formació artística, 

de fet molts terapeutes coincideixen que com menys coneixements artístistics tinguin els pacients millor, ja 

que així eviten que es quedin atrapats amb la tècnica i utilitzen els materials lliure i espontàniament. 

 

La AATA3 senyala algunes avantatges de l’artteràpia: ajuda a resoldre conflictes, desenvolupa habilitats 

interpersonals, ajuda a reduir l’estrès, a enfortir l’autoestima i  a assolir el coneixement d’un mateix/a. 

La obra artística actua com intermediària en la relació terapèutica en els seus camps d’aplicació: salut, 

educació, intervenció social, etc. 

  

                                                      

1 American Art Therapy Association  

2 British Association of Art Therapists 

3 Asociation Chilena de Arteterapia 
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4. Origen  

 

Vivim en una cultura en la que les arts han estat 

separades de la vida quotidiana de les persones 

ordinàries. Sembla ser que l’art està reservat per 

només artistes i que es viu exclusivament en 

galeries, museus i teatres, però mai en les cases de 

la gent. 

El ús de les arts però, és antic. En temps passats 

les cerimònies com les de naixement i mort,  

matrimoni i aniversari, com també rituals 

espirituals, mentals i curacions físiques, incloïen 

les arts. 

En l’antiguitat les persones cantaven i ballaven, 

tocaven els tambors, construïen imatges i contaven històries per celebrar i lamentar la seva vida, de fet, les 

pràctiques curatives indígenes d’arreu del món uneixen l’expressió creativa i la curació. En aquestes 

cultures, les practiques de curació reflexa una consciencia científica, filosòfica i espiritual a la vegada.  

 

L’artteràpia, doncs, tracta de recuperar la nostra capacitat innata com éssers humans de fer ús de la nostra 

expressió creativa, a nivell individual o col·lectivament. Tot i així l’artteràpia com la disciplina i professió 

que coneixem avui en dia, té origen a Europa a finals del segle XIX.  Foren tres els factors principals que 

desencadenaren el desenvolupament de l’artteràpia: 

 

Freud i el psicoanàlisis 

Psicoanàlisi és una pràctica terapèutica fundada pel neuròleg vienès Sigmund Freud (1865-1939).  

El psicoanàlisis és una teoria que explica el funcionament de la ment humana, així com una tècnica per al 

tractament de problemes emocionals. Una de les grans aportacions que ha fet la Psicoanàlisi és plantejar 

que gran part del comportament està determinat per l'Inconscient. A partir de la psicoanàlisi es desenvolupa 

l’exploració de l’inconscient i el món interior a través de l’art.  

 

 

Pintures Rupestres, Museu Altamira 
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Les avantguardes artístiques 

Les avantguardes artístiques històriques foren un moviment 

cultural que va sorgir a finals del segle XIX i s’estén al llarg 

del segle XX.  

Aquest corrent està compost per un conjunt de reaccions 

artístiques, o “ismes”, que es superposen al llarg del segle 

XX. L’avanguardia suposa un canvi en totes les 

manifestacions estètiques de l’època, transgredeix els límits 

de l’art tradicional i trenca amb el cànon artístic del moment.  

Els corrents del Surrealisme i Expressionisme foren 

especialment influents en el sorgiment de l’art teràpia.  

El surrealisme va ser per excel·lència el corrent artística 

moderna de la representació del irracional i del subconscient. 

L’expressionisme moviment sorgit a Alemanya, que cerca l'expressió dels sentiments i les emocions de 

l'autor més que la representació de la realitat.  

 

 

La segona guerra mundial 

Molts artistes es van veure obligats a emigrar a Anglaterra i els Estats Units. Allà van aparèixer els primers 

professionals que van utilitzar l'art com a eina terapèutica. A Anglaterra, i amb l'objectiu que els soldats 

tornessin a la guerra com més aviat millor, es van potenciar les teràpies a través de l'art en els serveis 

d'assistència psicològica creats en els hospitals on es recuperaven els soldats ferits. 

 

 

 

  

Les dues Fridas. Frida Kahlo, 1939 
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5. Desenvolupament històric 

 

L’artteràpia resulta una disciplina relativament recent, de fet, quan l’art teràpia es va donar a conèixer, es 

va veure que molt individus de diferents llocs havien donat amb idees similars més o menys al mateix 

temps, sovint sense conèixer-se mútuament. Els primers però, en experimentar el poder terapèutic del 

procés de creació foren els artistes, i és per  això que encara que avui en dia l’art teràpia es exercida en 

àmbits molt amplis (educatiu, clínic, social, etc.) el moviment va néixer específicament entre pintors. 

 

El que avui en dia coneixem com art teràpia va sorgir a Europa, a Anglaterra a 1938 amb el pintor Adrian 

Hill, qui al estar hospitalitzat per tuberculosis va començar a dibuixar i va descobrir fins a quin punt aquesta 

activitat el va ajudar a recuperar-se. Després de la seva curació el seu metge li va demanar que ajudés a 

altres pacients amb un taller de pintura setmanal.  Gràcies a aquest fet al  1943 publicà “El art com ajuda 

en la malaltia”, que fou la primera publicació sobre l’art com a teràpia. Més tard, junt amb altres artistes 

es va crear un Comitè de Art teràpia per a estudiar com desenvolupar-ho en els hospitals de Gran Bretanya. 

A l’any 1946 Edward Adamson fou el primer artista que va ser contractat a temps complet en un hospital. 

L’artista era vist com un mediador que ajudava als pacients a comunicar-se i a animar-se a través del dibuix 

i la pintura. 

En 1950 es va realitzar el 1º Congrés Mundial de Psiquiatria a París amb la primera Exposició Internacional 

de Art Psicopatològic. Es van exposar més de 2000 obres de 300 pacients que provenien de 17 països 

diferents. Aquesta exposició va ser visitada per més de 10.000 persones.  

Aquell mateix any es van establir els primers programes de formació en l’art teràpia en Estats Units. Als 

anys 70 van començar els estudis d’artteràpia a Anglaterra i a als 80 va començar la formació d’artteràpia 

a París. A Espanya però, no fins a l’any 2000 es comencen a realitzar-se estudis universitaris sobre el tema. 

Són les universitats de Barcelona amb un màster dirigit per José María Barragán i Carles Ramos, i la 

Facultat d’Educació de la Universitat Complutense de Madrid amb el màster dirigit per Marián López F. 

Cao i Noemí Martínez els pioners. 

 

Actualment, els estudis universitaris d’artteràpia porten essent realitzats en la majoria dels països europeus, 

la majoria des de la facultat de Belles Arts, però també des de les facultats d’Educació, Medicina o 

Infermeria. L’eclosió de l’artteràpia en aquests últims anys ha crescut enormement, tot i que s’espera que 

s’incorporarà amb més força en l’innovació de l’àmbit educatiu. 
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6. Àmbits d’actuació  

 

 Ens aquest apartat descriurem les funcions principals i beneficis que promet aquesta pràctica. 

 

1º Comunicació i expressió emocional. 

L’increment del recursos expressius facilita al subjecte a reconduir els seus conflictes i sentiments de ràbia 

o tristesa, cap a un fi positiu com és la creació artística. La funció simbolitzadora de l’art i facilitació que 

aquest ens aporta en la gestió emocional no és exclusiva dels artistes. Tots tenim les condicions per 

expressar-nos per mitjà d’un llenguatge simbòlic en el moment el que un decideix endinsar-se en el món 

de l’autoconeixement.  

La seva funció terapèutica és evident, tenint en compte que la major part dels continguts conflictius 

resulten difícilment expressables verbalment, sobre tot tractant-se d’infants. 

L’expressió artística es una forma ràpida i transparent de comunicació. Aquesta evita la manipulació que 

fem majoritàriament quan el llenguatge es parlat i prèviament pensat. 

L’art és una via complementària i/o alternativa a la paraula, podent-nos comunicar des d’un altre angle, 

apuntant més varietat al registre expressiu del pacient. 

De fet, els sentiments i pensaments més profunds de la persona, que provenen del inconscient, s’expressen 

millor en forma d’imatges que en paraules. Un clar exemple és el paper del dibuix en els processos judicials 

sobre abusos en nens. El dibuix és una de les tècniques més utilitzades en la reconstrucció de l’acte delictiu, 

per mitjà d’aquest, la nena o el nen pot arribar a informació de la que probablement no té ni consciencia o 

que ha estat bloquejada. 

Autors com el terapeuta F.N. Lukash, , destaca la dificultat d’alguns nens/es per donar sortida a les seves 

emocions verbalment, d’aquí que “la comunicació no verbal per mitjà de l’art ha set una eina provada 

des de fa temps per entendre i interpretar les sensacions dels nens”4. També E.S. Teufel (1995) afirma en 

el seus estudis que: “amb l’art teràpia, els nens expressen simbòlicament el que no poden expressar a 

causa del seu bloqueig emocional”5.   

Però l’expressió lliure de l’art no és exclusiva per la teràpia amb infants. L’expressió a través de l’art és 

apta en totes les edats. 

 El fet que les diferents expressions de l’art no tinguin significat predeterminat  ens permet expressar-nos 

des d’un altre nivell, un altre espai, tenint una experiència molt més profunda i enriquidora. 

 

                                                      

4 Lukash, F.N., op, cit., p. 1777. 

5 Teufel, E.S., op. cit., p. 21. 
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2º La creativitat i la resolució de conflictes 

Quan creem una obra artística, en un entorn on l’expressió flueix lliurement, donem informació sobre el 

nostre inconscient, la forma d’estar i d’actuar en el nostre dia a dia. L’arterapeuta ajuda al pacient a recollir 

a entendre la seva obra, a que connecti amb els seus conflictes i pugui així restablir el seu equilibri 

emocional. Aquesta experiència, que en la teràpia es viu a través de la creació artística, pot ser incorporada 

en la resolució de conflictes, podem dir doncs, que l’artteràpia promou recursos interns per fer front a 

conflictes quotidians. 

D’altra banda el desenvolupament de creativitat en les sessions d’art teràpia ajuda a treballar la 

flexibilitat i la capacitat d’improvisació davant dels conflictes. Quan posem en marxa la creativitat, les 

idees flueixen, es troben solucions que generen valor i es guanya en flexibilitat per adaptar-se als canvis. 

 

3º Autodomini i l’agressivitat 

Una altra faceta de la dimensió expressiva destacable per la seva funció terapèutica és  la possibilitat 

d’exercir un domini sobre un mateix.  La funcionalitat de l’ús terapèutica dels llenguatges artístics per 

desenvolupament l’autocontrol de la violència, ha estat destacat per diversos autors (Larson, 1994; 

Leighniger, 1994). Aquests, han descobert que “ els models purament cognoscitives en la gestió de l’ira i 

la prevenció de la violència no han estat projectes molt efectius”.3  Es per això que diversos terapeutes han 

iniciat modalitats interactives de creació artística per a que els nens/es i adolescents exploressin les seves 

actituds, pensaments y sensacions envers la violència. 

L’exercir domini en la seva creació plàstica a l’hora de compondre la requereix planificar algun tipus 

el mode d’actuació, prendre decisions i controlar i dirigir la pròpia motricitat. Gràcies a aquestes 

situacions que la creació artística ens aporta naturalment, s’ha trobat com l’artteràpia augmenta el control 

intern que els nens/es exerceixen en la seva pròpia conducta. 6 

Està demostrat que la creació artística redueix, en intensitat i freqüència, les crisis d’agressivitat o aïllament 

en les que esclaten emocions que la paraula no aconsegueix canalitzar adequadament. 

 

4º Via d’autoconeixement 

La creativitat que un desenvolupa en artteràpia es pot entendre com una forma d'autoconeixement. No es 

tracta només de fer conscient un material vedat a la paraula, sinó de la possibilitat veure'ns de forma integral 

a traces d'una confirmació material, és a dir, a traces de les nostres pròpies creacions, ja siguin un dibuix , 

una peça d'argila, una obra de teatre o una dansa. 

 

                                                      

6 Rosal, M.L. (1993): Comparative group art therapy research to evaluate changes in locus of control in 

behavior disordered children, The Arts in Psychotherapy, 20, 231-241. 
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5º Funcions cognitives 

La participació de l'activitat corporal en les activitats creadores és evident així com el desenvolupament 

habilitats físiques que comporta. 

En el treball creador, es revela en el desenvolupament físic la 

seva habilitat per a la coordinació visual i motriu, 

memòria i concentració. 

Les neuroimatges cerebrals revelen alguns indicis de per què 

les activitats artístiques són molt importants. Com podem 

veure en la imatge següent, activitat artística activa diferents 

regions cerebrals. La música es processa en l'escorça auditiva 

que està en el lòbul temporal, les arts que comporten 

moviment com el ball o el teatre activen l'escorça motora, les 

arts visuals com la pintura es pro cessen principalment en els 

lòbuls occipital i temporal, mentre que la poesia o la prosa 

impliquen les àrees de Broca i Wernicke relacionades amb el 

processament lingüístic (Posner et al., 2008). La utilització 

de tota una varietat d'experiències perceptives ajuda al 

desenvolupament dels nostres sentits i la millora d’habilitats 

cognitives.  

  

Posner (2008): Neuroimatges cerebrals. 
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7. Fonaments de l’art terapèutic 

 

7.1 La creativitat 

La creativitat es  el mitjà excepcional i imprescindible de l’artteràpia. El artteràpia  pretén centrar-se 

fonamentalment en la vivència del procés de creació, més allà  del resultat de l’obra. El treball de l’art 

teràpia s’esforça en facilitar que el subjecte vagi elaborant i descobrint noves imatges internes que li generin 

conflicte. Des d’aquest motiu es treballa des de l’expressió, la projecció i sobre tot, des de la creativitat.  

Caldria destacar algunes condicions per afavorir l’espai del procés creatiu: 

- Es necessari saber que tot subjecte és creatiu per naturalesa, és a dir, és creatiu merament pel fet 

que pot accedir al pensament. Aquesta disposició, degut a innumerables circumstancies però, ha 

pogut estar bloquejada. Sí és així, es treball del terapeuta ajudar al subjecte a trencar aquesta 

rigidesa. A aquesta qüestió és decisiva ja que: La disposició creativa es consubstancial amb el fet 

de viure. 

- El resultat de l’obra no és determinant, sinó el seu procés de desenvolupament. L’artteràpia 

treballa en el temps que es plasma una  sensació interna en una imatge exterior (visual, tàctil, 

sonora, de moviment, etc.) 

- La llibertat en l’expressió, és la condició més elemental per al desenvolupament del procés 

creatiu. No és possible l’aprenentatge sense la sensació de llibertat per a pensar, per a imaginar, per 

desfigurar la realitat i per a jugar. El sentiment de llibertat expressiva sol es podrà formar en el 

sentiment de respecte als altres. 

- El procés creatiu no és un procés imitatiu. El procés creatiu és moviment, és jugar amb la lògica, 

de dir sense llenguatge, de fluir amb les emocions. La imitació és l’anul·lació de la subjectivitat. 

Mai podrem créixer des de una posició imitativa, sinó constructiva. 

- En el procés creatiu s’emfatitza la emoció sobre de l’acció. Es pot dir que en la creació es 

primeritza la posició de “pensar el que es fa” sobre aquella de “fer el que es pensa”. 

 

 

7.2 Les emocions 

Les emocions provenen del llatí emotio, que significa moviment o impuls. 

Les emocions són estats afectius primaris, és a dir, innats i automàtics que s’experimenten a través de cos. 

Les emocions són reaccions subjectives al entorn que “ens mouen” per dins. Aquestes reaccions tenen un 

origen completament fisiològic, respostes globals en les que intervenen en diferents aspectes (Kolb, 2005): 

• Fisiològics: es tracta de processos involuntaris com el to muscular, la respiració, secrecions 

hormonals, pressió sanguínia, etc., que involucren canvis en l'activitat del sistema nerviós central i 

autònom, així com canvis neuroendocrins. 

 

• Cognitius:  Canvis en el processament d'informació tant a nivell conscient com inconscient que 

influeix explícita i implícitament en la nostra vivència subjectiva dels esdeveniments. 
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• Conductuals: Expressions facials, moviments corporals, to de veu, volum, ritme, etc., que 

determinen conductes distintives d'especial utilitat comunicativa. 

 

Les emocions són variables, poden aparèixer de forma espontània i tenen diferents graus d’intensitat. N’hi 

ha de molts tipus. Anomenem emocions bàsiques a aquelles que compartim tots els essers humans i fins i 

tot amb alguns animals. Les emocions bàsiques en les que m’he centrat en aquest treball són les següents: 

la alegria, la tristesa, la por i la calma.7 

 

7.2.1 Emoció i sentiment. És el mateix? 

Tendim a utilitzar els termes: emoció, sentiment i estat d'ànim indistintament. Tot i que per suposat estan 

molt relacionats i sí, existeixen diferencies fonamentals a l’hora de comprendre aquests fenòmens. 

Les emocions són processos molt intensos però, alhora, molt breus. El fet que l'emoció tingui la seva durada 

curta no vol dir que la seva experiència emocional (és a dir, el sentiment) sigui igual de breu. El sentiment 

és el resultat de l'emoció, un estat d'ànim afectiu subjectiu generalment de llarga durada conseqüència de 

l'emoció. Aquest últim durarà tant com el nostre conscient dediqui temps a pensar-hi. 

El sentiment és, doncs, la resposta racional que li donem a cada emoció, la interpretació subjectiva que 

generem davant tota emoció tenint com a factor fonamental nostres experiències passades. És a dir, una 

mateixa emoció pot desencadenar en diversos sentiments depenent de cada persona i el significat subjectiu 

que li doni. 

Les emocions, com ja he explicat anteriorment, són reaccions psicofisiològiques que tenen lloc davant 

diversos estímuls. Mentre que els sentiments són una reacció d'avaluació conscient de les emocions.  

Una altra diferència essencial entre emoció i sentiment és que l'emoció es pot crear de forma inconscient, 

mentre que en el sentiment sempre hi ha un procés conscient de per mig. Aquest sentiment pot regular-se 

per mitjà dels nostres pensaments. Les emocions que no es perceben com sentiments es queden en 

l'inconscient encara, però, poden tenir efecte sobre les nostres conductes. 

La persona que és conscient d'un sentiment té accés al seu estat anímic per, com ja he comentat, augmentar-

lo, mantenir-lo o extingir-lo. Això no passa amb les emocions, que són inconscients. 

El sentiment es distingeix de l'emoció per estar constituït per un nombre més gran d'elements intel·lectuals 

i racionals. En el sentiment ja ha alguna elaboració amb la intenció d'entendre i comprendre, una reflexió. 

Un sentiment pot estar produït per una barreja complexa d'emocions.  

 

 

                                                      

7 Classificació feta per Anna Llenas en el seu llibre diario de las emociones 
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Emoció Sentiment 

Les emocions ens diuen el que "ens agrada" i "no 

ens agrada". 

Els sentiments ens diuen "com viure". 

Les emocions són la reacció primària. Els sentiments són la racionalització de l’emoció. 

Les emocions són intenses i temporals. Els sentiments son de poca intensitat però 

sostenibles. 

Les emocions afirmen: "El món extern importa". 

 

Els sentiments afirmen: "Les teves emocions són 

importants". 

Les emocions estableixen una actitud inicial. 

 

Els sentiments estableixen una actitud de llarg 

termini. 

 

La emoció ens avisa dels perills imminents Els sentiments ens alerten dels perills 

anticipadament. 

 

Les emocions asseguren la supervivència 

immediata de si mateix. (cos i ment). 

 

Els sentiments asseguren la supervivència a llarg 

termini de si mateix. (cos i ment). 

 

Fàcilment observable de cara als demés. No fàcilment observable als demés. 

Alegria Tendresa, amor, curiositat, plaer, diversió… 

Tristesa Desesperació, melancolia, pena, compassió… 

Ràbia Ressentiment, frustració, indignació… 

Por Preocupació, vergonya, inquietud… 

Taula comparació Emoció-Sentiment 

 

Per concloure deixaré la definició, del neuròleg portuguès Antonio Damasio, sobre el procés en el que es 

passa de l'emoció al sentiment, en la qual es reflecteix amb força claredat la diferència més característica 

de tots dos:  

"Quan experimentes una emoció, per exemple la por, hi ha un estímul que té la capacitat de desencadenar 

una reacció automàtica. I aquesta reacció, és clar, comença en el cervell, però després passa a reflectir-se 

en el cos,…,. I llavors tenim la possibilitat de projectar aquesta reacció concreta amb diverses idees que es 

relacionen amb aquestes reaccions i amb l'objecte que ha causat la reacció. Quan percebem tot això és quan 

tenim un sentiment." 
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7.2.2 Classificació emocions  

Han existit moltes teories sobre les emocions, y sovint han set classificades de moltes maneres, aquí 

presentarem les teories més reconegudes del camp. 

Robert Plutchik, fou un psicòleg estadounidenc que explica les emocions d’una manera gràfica: la roda de 

les emocions. Plutchik va dividir les emocions en 8 categories bàsiques o primàries amb clares funcions 

específiques per a la supervivència: por, sorpresa, tristesa, disgust, ira, esperança, alegria i acceptació. La 

resta d'emocions eren combinacions d'aquestes emocions primàries per ampliar el ventall d'experiències. 

 

Segons aquesta teoria, les emocions varien en el seu grau d'intensitat. Per exemple, l’ira és menys intensa 

que la fúria però més intensa que l'enuig. Com més intensa és una emoció més motivarà una conducta afí a 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins l'àmbit de la psicologia de les emocions és molt important la teoria de Paul Ekman sobre les 6 

emocions bàsiques. Paul Ekman, psicòleg d’Estats Units expert i pioner en l’estudi de les emocions, 

La roda de les emocions, Robert Plutchik 
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distingeix sis emocions bàsiques principals, en paraules de l’autor, aquestes són aquelles que compartim 

universalment totes les cultures: la por, la tristesa, l'alegria, la ira, el fàstic i la sorpresa. Aquesta 

classificació la porta a terme a través de les expressions facials universals que compartim els essers humans. 

La síntesi màxima però, la fa la cultura oriental, qui redueix les emocions a dos: l’amor i la por. 

Aquesta teoria defensa que només podem actuar des de dos estats: des de l’amor o des de la por. Les altres 

emocions doncs, són derivades directes o no directes de elles.  

 

Aquí però ens basarem en la classificació que fa l’Institut de Neurociències i Psicologia i que Annna 

Llenas incorpora en el seu llibre “Diari de les emocions”.  En el que me basat per fer aquest anàlisi 

de les emocions bàsiques. Aquest cop descriurem les emocions bàsiques com a quatre: Tristesa, alegria, 

por i ràbia. I afegirem però, una cinquena: la calma. La calma però és una emoció menys intensa i més 

subtil que les altres quatre. La calma es troba en punt entremig entre les altres quatre ja que no domina 

el nostre cos d’una manera exagerada com fan les altres. En la calma experimentem un estat de serenitat, 

equilibri i pau. La calma ens ajuda a estabilitzar la ment i les emocions, és a dir, a baixar la intensitat 

d’aquestes. Es per això que sempre diem que hem de comunicar-nos des de la calma, no des de les altres 

emocions, ja que no estem en un estat de plena consciencia com quan estem en la calma.  

 

Es per això que la calma la col·loquem al mig de les altres emocions, perquè compleix una funció 

reguladora. 

 

Esquema calma funció reguladora. 

 

 

 

Calma

Alegría

Por

Tristesa

Ràbia
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Així doncs, com més t’allunyes de la calma més sentiràs alguna de les altres emocions, i la inversa també 

passa, com més baixi la intensitat de les emocions, més ens aproparem a un estat calmat. 

La classificació però es podria ampliar tant com volguéssim, però gairebé segur que les podríem englobar 

dintre d’aquestes cinc, ja que en realitat provenen de la mateixa energia. 

Per exemple: l’amor, l’erotisme i la curiositat, si busquéssim la seva essència trobaríem que provenen de 

l’alegria. El mateix passa amb la resat de les emocions: la desil·lusió i la decepció prové de la tristesa. La 

molèstia, la frustració e inclús la enveja entrarien dins de la ràbia. I l’ansietat, la vergonya i el nerviosisme 

dins de la por.8 

 

L’alegria  

Prové del llatí alicer o alecris, que significa viu i animat. Quan sentim alegria estem plens d’agitació i 

energia positiva, ens sentim animats, amb ganes d’emprendre accions i molt positius. És per descomptat 

l’emoció més desitjada, ja que sovint la sentim quan ens passa un succés que ens fa feliços i l’associem al 

plaer. 

Funció: Ens predisposa a fer coses, a relacionar-nos i ser creatius. Ens fa prendre la iniciativa. 

Localització en el cos: La podem sentir per tot el cos, especialment en la panxa i la cara. Es tracta d'una 

activació general a tot el cos que provoca que no puguem estar quiets. És doncs una energia amb tendència 

extravertida, que ens mou a actuar i a compartir. 

Motivada per: la satisfacció. 

Canal d’expressió: El signe més visible es el somriure, se’ns accelera el ritme cardíac i ens envaeix una 

exaltació que pot ser des de molt lleu fins molt intensa, tot depèn del grau d’alegria que estem sentint. 

 

Els graus de l’alegria es mouen en una escala que va 

des de el punt neutral: la calma, fins la màxima 

alegria: l’eufòria. L’emoció contraria doncs es tracta 

de la tristesa, un altre cop, entre mig d’aquestes dues 

trobaríem la calma. Tant en la màxima alegria com 

en la total absència  d’aquesta (tristesa) existeix 

molta sensació d’aïllament. En els extrems la 

persona està bastant desconnectada del món real i no 

sent que té una connexió o relació amb els altres.  

 

 

                                                      

8 Anna Llenas, Cita extreta de llibre diario de las emociones. 

Esquema graus de l'alegria. 
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Mapa mental Alegria. Extret de: eluniversoemociones.com 
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La tristesa 

La tristesa prové del llatí “tristitîa”, i és l’oposada a l’alegria. Sovint quan ens sentim tristos tenim una 

sensació de malestar intern, ens decau l’ànim, tenim falta de confiança i ens sentim vulnerables.  

Funció: La tristesa és l’emoció que ens convida a reflexionar, ens obligar a parar atenció al que ens succeeix, 

alguna cosa necessita ser atesa per que així la puguem entendre i transformar-la. La tristesa ens pot ensenyar 

a ser més altruistes, tenir més coincidència, aprendre del errors, a cuidar-nos, a valorar allò que teníem, etc. 

Localització en el cos: La sentim sovint molt endins nostre, solem sentir una sensació d’opressió o 

abatiment fins i tot dolor. Podem ubicar-la en diferents part del nostre cos: el pit, el cor, la gola,etc. Sovint 

sentim una pressió en el cor, un nus en la gola i una sensació d’abatiment i cansament per tot el cos. 

Motivada per: La pèrdua. La tristesa apareix quan sentim que hem perdut algú o alguna cosa amb la que 

manteníem un vincle emocional. Com més fort el vincle més intensa serà la tristesa que sentirem. 

Canal d’expressió: L’expressem per mitjà del plor i les llàgrimes, ens sentim sense forces i sense gana. 

Tenim expressió de preocupació i serietat, arrufem el nas i la boca decau. 

 

La tristesa, al igual que l’alegria té diferents graus d’intensitat. El seu rang aniria des de la calma fins a 

l’estat màxim de tristesa, que seria la depressió. 

Quan ens sentim tristos ens repleguem sobre nosaltres mateixos, ens aïllem per iniciar el procés de gestió 

de l'emoció, aquest comença amb la generació de pensaments alternatius sobre la situació traumàtica que 

ens ajuden a encaixar-la en la nostra vida. Tot seguit reconduïm les nostres conductes per adaptar-nos a la 

nova realitat que ens toca viure amb les nostres pèrdues, desil·lusions o fracassos. 

Solem considerar-la una emoció negativa, i 

aquest és el problema perquè com ens fa mal, 

la solem esquivar sigui com sigui, però 

l’emoció seguirà allà fins que ens permetem 

senti-la i acceptar-la, només així podrà marxar. 

Acceptar que la tristesa no és negativa és 

fonamental per la compressió i la gestió 

d’aquesta. Gràcies a ella ens permet prendre 

consciència i accedir als nostres aspectes més 

profunds, ens ajuda a conèixer-nos. Amb ella aprenem a valorar aquells aspectes realment ens importen i 

tenen sentit per a nosaltres, també ens posa amb contacte amb la nostra vulnerabilitat i limitacions. La 

tristesa ens pot despertar valors tan humans com l’empatia i la compassió per l’altre.  

 

Esquema graus de la tristeza. 
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Mapa mental Tristesa. Extret de: eluniversoemociones.com 
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La ràbia 

La ràbia, també coneguda com ira, és una emoció que ens convida a alliberar energia, a exterioritzar-la ja 

que la contenim a pressió. Por aparèixer de manera gradual però també de manera sobtada. Quan sentim 

ràbia podem tenir sensacions que van des d’una lleugera irritabilitat fins a una gran indignació. 

Funció: A nivell evolutiu la ràbia ens ha servit per satisfer la necessitat d'atacar per alimentar-nos, defensar-

nos d'altres depredadors, protegir-nos, i sobreviure biològicament com a espècie. 

La ràbia evoluciona de la supervivència i la necessitat de diferenciació. Així com l’alegria ens pota a voler-

nos unir amb l’altre, la ràbia vol precisament el contrari, pretén distanciar-nos del altre. La ràbia, com la 

resta de les emocions, no és negativa, de fet ens permet posar límits en situacions abusives i ens fa de motor 

de les nostres accions.  

Localització en el cos: Quan ens enfadem, sentim a nivell corporal una pressió que pretén sortir, alguna 

cosa ens està oprimint i expandir-se. És per això que la ràbia es considerada una emoció expansiva. 

Motivada per: La injustícia i la frustració davant allò que desitgem però no tenim. 

Expressió: S'expressa en el cos quan premem la mandíbula, els músculs se'ns tensen, accelerem la 

respiració, ens puja la temperatura, el cor ens va més ràpid, obrim més els ulls, etc. 

El nostre ritme cardíac augmenta de la mateixa manera que la nostra respiració s'accelera, els nostres 

músculs es tensen i el flux sanguini es dispara preparant-nos per actuar davant una amenaça. El cos es plena 

d’energia i es prepara per sortir.  

 

És molt important que la ràbia s’exterioritzi perquè si la reprimim 

correm el risc de que esclati cap a nosaltres mateixos. La ràbia 

dirigida cap a nosaltres mateixos tampoc ens alliberarà d'ella, sinó 

que farà que ens sentim pitjor. Lluny de dissipar la ràbia, aquesta 

creixerà més en el nostre interior, sentint-nos desbordats per 

l’emoció sense resoldre i auto-destructiva.  

La ràbia, tot i que es una de les emocions més destructives que hi 

ha, es necessària. Però el problema està en que com és una emoció 

que necessita sortir i expressar-se, existeix el risc de que surti 

d’una manera destructiva per el nostre entorn, tot i així, existeixen 

moltes maneres sanes de gestionar la nostra ràbia que no inclouen 

agressivitat ni violència. Només nosaltres som responsables del 

les nostres accions. 

És important saber gestionar i afrontar la ràbia d'una forma 

adequada. L’activitat física, la meditació i l’art són excel·lents mediadors per poder canalitzar aquesta 

energia de gran intensitat. 

 

Esquema ràbia., emoció expansiva. 
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Un dels aspectes positius de la ràbia és que ens motiva per actuar davant una injustícia, ens impulsa a iniciar 

una acció cap a la millora de la situació. La ràbia és el nostre motor de vida, des de cap altra emoció podem 

actuar amb tanta força i fermesa. 
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Mapa mental Ràbia. Extret de: eluniversoemociones.com 
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La por 

La por és una emoció que es caracteritza per una sensació desagradable que apareix davant una amenaça. 

Tot i que vivim en una cultura que constantment repeteix que no hem de sentir por, la por és de fet l’emoció 

mes bàsica de l’esser humà. 

Funció: La por compleix un paper fonamental: la supervivència. Realment què passaria si visquéssim 

sense por? Sense por, viuríem de manera tan temerària que posaríem en perill la nostra vida i moriríem als 

pocs dies. La por té una utilitat molt important en la nostra vida: ens fa actuar amb prudència. El nostre 

gran problema amb la por, és que convivim amb pors disfuncionals, és a dir amb amenaces no reals. 

Motivada per: Una amenaça. Originàriament es despertava davant amenaces reals, avui en dia, en canvi, la 

por es desperta davant de situacions, que sovint no són amenaces per a la nostra supervivència, sinó 

“amenaces” per la nostra autoestima, seguretat  auto concepció. 

Expressió: La por és una emoció que ens retreu cap a dins, sentim que ens fem petits i ens bloquegem. 

Sovint la sentim com una pressió, un nus, un bloqueig. És una energia angoixosa, que ens posa en alerta, 

en tensió i sentim un malestar general.  

 

Si bé la ràbia té un energia expansiva, la por és tot el contrari, la por 

sovint té una resposta inhibitòria, passiva, ja que tracta de retirar-

nos del que passa. Quan sentim por, ens porta a sentir-nos també 

indefensos.  

Sovint relacionem la por amb la sensació extrema que viuríem 

davant una amenaça real, per exemple, si ens trobéssim davant un 

lleó afamat. Però la realitat és que la por és l’emoció que més 

abunda en la nostra societat, el que passa és que està present en 

altres manifestacions.  

 

 

 

 

 

 

Tipus i variants de la por: 

Inseguretat / nerviosisme / preocupació / incertitud 

Ansietat / estrés / angustia / insomni / bloqueig 

Excuses / dubte 

Desconfiança / susceptibilitat 

Vergonya / timidesa 

Inquietud / sospita / recel / paranoia 

Fòbia / pànic / terror 

 
Quadre variants de la por. Extret de: El diario de las emociones, 

Anna Llenas. 

Esquema por, emoció reservada. 
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Mapa mental Por. Extret de: eluniversoemociones.com 
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8. Classificació de les teràpies Expressiva-Artístic-Simbòliques (TEAS)  

 

Classificació de disciplines utilitzades que  engloba l’artteràpia per mitjà de mediadors expressius. 

Classificació elaborada per la Dra. Marcelli Ferraz per al tractat de teràpies expressives de 2012. 

 

Mediador plàstic: 

Educació Artística: L'educació artística és un mètode d'ensenyament que es basa en camps de l'art, com; 

educació plàstica i visual, educació musical y educació expressiva del cos (dansa o teatre). 

L’individu en formació pot aprendre tant en col·legis, instituts i universitats com ens museus, centres 

culturals, ocupacionals, de recreació, agències de servei social i fins i tot en els carrers. Tenint la possibilitat 

així de rebre aquest tipus d'educació de manera formal o informal.  

L'educació artística desenvolupa capacitats, actituds, hàbits, comportaments, potencia habilitats i destreses, 

i a més és un mitjà de comunicació i expressió de sentiments i emociones que permeten la formació integral 

de la persona. Dintre del camp de l’educació artística existeixen diversos professionals que ajuden a enriquir 

els continguts que es poden ensenyar en aquesta especialitat: historia de l'art, filosofia de l'art, teoria del art, 

disseny i crítica de l’art. 

 

La Psicoplàstia: La psicoplàstia és una disciplina que estudia, investiga i desenvolupa una tècnica 

expressiva que inclou totes aquelles formes d'expressió a través de les arts plàstiques. La psicoplàstia té el 

seu fonament en la psicologia analítica junguiana.9 A través d'alguna manera d'autoexpressió la psicoplàstia 

tracta d’implicar a les persones en un diàleg intern que afavoreixen el autoconeixement i per tant el 

creixement personal. D'aquesta manera, aquesta tècnica expressiva està orientada a establir una relació 

vivent i dinàmica entre l'Ego, entès com el centre de la nostra consciència i centre regulador de la psique. 

D'aquesta manera, la psicoplàstia promou la integració dels oposats i el procés d'individuació, entès aquest 

últim, en la psicologia junguiana, com el procés de diferenciació psicològica que té per objectiu el 

desenvolupament de la personalitat individual a través de la experimentació artística. 

 

Mediador corporal: 

Dansa educativa: La dansa educativa és un concepte que no està estandarditzat en a nivell internacional. 

Distints autors coincideixen en  que la dansa educativa és una pràctica d’intervenció educacional  i en 

determinar que la pràctica d’aquesta assignatura es desenvolupen diferents capacitats de l’alumnat que 

afavoreixen la seva formació integral. 

                                                      

9 La psicologia analítica és l'obra del metge i psicòleg Carl Gustav Jung, el terme apareix oficialment el 

1913 per designar una ampliació de la psicoanàlisi. 



27 

 

La seva pràctica afavoreix al desenvolupament de les intel·ligències múltiples, la socialització, la relació 

interpersonal i l’empatia. La metodologia però, com la seva definició, no està internacionalment establerta 

ni unificada, cada autor fa la seva aportació amb la seva investigació, tot i així, en tots els mètodes proposats 

apareixen els conceptes de creativitat, improvisació i exploració com part fonamental dels exercicis. 

 

Danzoteràpia: És defineix com l'ús de la dansa i el moviment de manera psicoterapèutica per aconseguir 

la integració de processos corporals, emocionals i cognitius. També funciona com un mitjà per al 

desenvolupament de la personalitat. D'una banda, és una teràpia artística, i de l'altra, una psicoteràpia 

corporal que se centra especialment en el que el moviment representa, tenint en compte la connexió entre 

la ment i el moviment. La danzoteràpia té com a finalitat integrar les experiències prèvies a l'idioma i 

memòria corporal, estimular la percepció corporal, desenvolupar una imatge corporal real, estimular el 

moviment personal i l'autèntic, desenvolupar la percepció personal i cap als altres, analitzar les emocions 

viscudes, connectar amb els conflictes intra i interpsíquics, adquirir noves maneres per establir vincles i 

gestionar situacions, aprendre a expressar-se i reflexionar sobre el moviment, ser conscient i integrar el 

viscut. Hi ha diferents formes per a realitzar teràpies individuals o grupals per a totes les edats. Els exercicis 

es basen en crear maneres d'expressió i comunicació a través de la contracció muscular, la respiració, el 

ritme, les formes i dinàmica de moviment. A Catalunya cada vegada hi ha més projectes de DMT i ha 

arribat als hospitals, als centres d'educació espacial, residències per gent gran, etc. 

 

Anàlisis del Moviment de Laban: El Mètode Laban 

és un mètode d'anàlisi de moviment que es fa servir 

per descriure, visualitzar, interpretar, investigar i 

documentar totes les possibilitats de moviment humà. 

És una eina en molts camps i professions, 

especialment en la dansa, teatre, psicoteràpia, dansa 

teràpia, esports, teràpies físiques i educació. Rudolf 

von Laban (1879-1958), artista, ballarí, coreògraf, 

científic i activista social, va desenvolupar aquest 

mètode a Europa durant la primera meitat del segle 

XX. El Mètode Laban incorpora coneixements i 

perspectives de múltiples disciplines com ara la 

psicologia, l'anatomia i la kinesiologia per entendre la 

gran varietat de moviments que els éssers humans tenen 

a la seva disposició.  

 

Biodansa: Biodansa és un sistema de desenvolupament personal que utilitza la música, el moviment i el 

contacte amb les altres persones per profunditzar l’autoconeixement. La seva metodologia consisteix en 

induir vivències integradores per mitjà de la música, del cant, del moviment en una trobada del grup. En la 

Biodansa el procés d'integració actua mitjançant l'estimulació de les funcions primordials de la connexió 

amb la vida, que permet cada  individu integrar-se a sí mateix. En cada sessió pretén sensibilitzar-se en un 

mateix, la natura i l’entorn, aprofundint en la capacitat d’establir vincles amb els altres i a aprendre a viure 

Tres estudiants en un icosàedre en l'Art of 

Movement Studio, Manchester, 1949. Fotografia 

de Roland Watkins, Trinity Laban Conservatoire 

of Music and Dance.. 
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a partir dels instints.  Les vivències en Biodansa estan orientades per estimular els potencials de vitalitat, 

sexualitat, creativitat, afectivitat i transcendència, denominats Línies de vivència. 

 

Mediador dramàtic 

Joc dramàtic: Es tracta de dramatitzar de manera improvisada accions o situacions, petits contes i poemes. 

És tracta d'un exercici d'improvisació col·lectiva que cal preparar prèviament.  

Els seus objectius són desenvolupar: l'organització espacial,  la capacitat d'improvisació i resposta 

immediata a situacions inesperades i la capacitat d'interrelació personal en un context fictici. També 

fomenta la creativitat en: la creació d'un personatge dins d'un context espacial i temporal determinat i en 

l'ús d'objectes, vestuari, maquillatge, etc., amb la utilització d'uns materials mínims.  

El joc dramàtic és un recurs utilitzant tant en estudiants de teatre com en aules escolars. Sobretot en l’escola 

primària s'utilitza com un recurs per a l'expressió oral, el moviment i la relació personal 

 

Psicodrama i sociodrama: El psicodrama és una tècnica en la que es fa ús d’elements de la representació 

teatral per recrear els problemes i inquietuds emocionals del pacient. A través de la Psicoteràpia 

psicodramàtica es poden abordar conflictes familiars, de relació amb els altres i amb un mateix; dificultats 

que generin ansietat i angoixa, estats depressius, trastorns obsessius compulsius o fòbies i pors. A través 

d'un procés psicodramàtic la persona viu un camí de coneixement i consciència de la seva pròpia persona, 

així com una obertura cap als altres.  

Les sessions poden ser individuals com grupals, al igual que totes les teràpies expressives, cada sessió és 

única i adaptada al les necessitats del pacient.  

Per l’altra banda, el sociodrama és una tècnica d'aprenentatge on intervé activament tot el grup. Consisteix 

en que dos o més persones representin lliure i espontàniament una situació de la vida real. Amb la intenció 

de presentar idees contraposades, situacions problemàtiques, actuacions contradictòries, per posteriorment 

promoure la seva discussió. Després d'aquesta vivència, tot el grup exposa les seves idees i les intercanvia, 

d'aquesta manera s'obtenen conclusions sobre el problema en discussió. L'actuar l'escena permet col·locar-

se en la situació, experimentar sentiments, donar-se compte i comprendre. 
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Comparativa Psicodrama-Sociodrama10. 

 

Teatro do Oprimido: El teatre dels oprimit o de les oprimides (TO) és una metodologia, una pràctica 

artística i pedagògica que es fonamenta en l'ètica i la solidaritat. Establert a principis dels 70 pel director 

brasiler i l'activista polític Augusto Boal, és una forma de teatre dissenyat per a persones que volen aprendre 

maneres de combatre contra l'opressió en la seva vida quotidiana. Al Teatre dels oprimits, l'opressió és 

defineix com una dinàmica de poder basada en el monòleg en lloc del diàleg; una relació de dominació i 

ordre que prohibeix als oprimits de ser qui són i exercir els seus drets humans bàsics. 

L’opressió, segons Augusto Boal, és quan una persona està dominada pel monòleg d'una altra i no té cap 

possibilitat de respondre. Boal tracta de donar a aquells que estan en aquesta posició les eines amb què 

expressar-se i descobrir una sortida de la seva impotència. 

L'objectiu del Teatre del Oprimit és que els participants reflexionen sobre les relacions de poder, mitjançant 

l'exploració i representació d'històries entre opressors i oprimits, en els quals el espectador-actor assisteix i 

participa de la peça. Les seqüències d'acció es construeixen en equip, a partir d'esdeveniments reals i 

problemes típics d'una comunitat, tals com la discriminació, els prejudicis, la violència, la intolerància, etc.  

 

 

                                                      

10 Quadre comparatiu extret de Cuadernos de Trabajo Social nº11 (1998) Pàgs. 165 a 180. 
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Principals tècniques que inclou el teatre de l’oprimit: 

- Teatre de la imatge: Una sèrie d'exercicis físics i jocs dissenyats per descobrir opinions i 

observacions sobre la societat i la cultura. Utilitzant cossos propis i d’altres com a "argila" els 

participants creen "escultures humanes" a partir de una situació d’opressió proposada. En el principi 

de la sessió es relaten experiències personals viscudes com situacions socials negatives de 

marginació o opressió. D’entre totes elles el grup escolleix una i tracta de transformar la història en 

una imatge. Aquesta representació de grup ofereix una visió social de l’opressió. La imatge ha de 

mostrar no només els efectes de l’opressió sinó també i sobretot les causes del conflicte. Aquest 

mètode tracta d’apropar experiències de por, marginació o opressió dels membres del grup per 

després analitzar-les i així poder lluitar contra els seus efectes negatius. 

 

 

Inauguració trobada grups de Teatre del Oprimit i la ciutadania. Fotografia: Equip TOMA Teatre. 

(2016). 

 

- Teatre fòrum: Una tècnica de resolució de problemes en què es presenta una escena d'opressió no 

resolta en la que el públic es convidat a parar l'acció, reemplaçant el personatge que sent oprimit, 

lluitant o mancat de poder i improvisant solucions alternatives. Aquesta estructura, probablement 

la més coneguda com una eina d’alliberació amb la fi de desenvolupar en els individus consciència 

social i política. 

 

Clown: És una experiència teatral amb la qual recuperem el plaer de jugar i la capacitat d'expressar-nos 

espontàniament. El treball del clown és un excel·lent entrenament per als artistes de totes les disciplines i 

per a qualsevol persona, encara que no tingui experiència en les arts escèniques. Aquest entrenament permet 

superar la por al ridícul i a l'exposició, i poder recuperar la capacitat de jugar. Els principals objectius són, 

llavors: gaudir del plaer del joc, alliberar estrès, aprendre a tolerar la "no-organització prèvia de l'escena”, 

trobar en el cos, i no en l'intel·lecte, el material de treball per poder jugar i gaudir, acceptar-se tal qual un 

és i fins i tot aprendre a riure’ns de la pròpia personalitat, per poder divertir i jugar.  
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Mediador musical 

Cantoteràpia: És un mètode, una via de descobriment i creixement personal i professional en la qual la 

seva eina fonamental és la veu. Ajuda a solucionar inquietuds personals des de la veu, per tornar a sentir-

nos relaxats i amb confiança alhora de comunicar-se. En la canto teràpia, com en la resta de teràpies 

expressives, l’estètica no és important, es a dir, la intensitat i la destresa vocal no són importants. En aquest 

cas, la cantoteràpia treballa en el moviment dels equilibris: equilibri de la tensió amb la relaxació, de la 

respiració amb els tons, del so amb el llenguatge i de les consonants amb les veus. Ajuda a desenvolupar 

un ritme saludable de comunicació, propi  de la respiració. Al practicar els exercicis d’observació i escolta 

atenta permet al pacient endinsar-se en d'auto-coneixement. La cantoteràpia està especialment dirigida a 

persones que treballen amb la seva veu a nivell professional. 

 

Musicoteràpia: La musicoteràpia és l’ús de la música i els seus elements musicals (ritme, so, melodia i 

harmonia) realitzat per un musicoterapeuta amb la fi de de desenvolupar els potencials de l’individu per tal 

que aquest millori la seva qualitat de vida. La musicoteràpia promou la comunicació, les relacions, 

l’aprenentatge, el moviment l’expressió, l’organització de l’individu, entre molts altres objectius 

terapèutics. Una sessió de musicoteràpia es basa en la improvisació, de forma que tota la musica que 

s’utilitza en una sessió de musicoteràpia es produïda per els assistents en aquell mateix instant, tot seguint 

les pautes y suggerències del terapeuta que porta la sessió.  Algunes tècniques i procediments que es 

desenvolupen en la musicoteràpia són: La percussió corporal, l’improvisament rítmic i melòdic,  la 

meditació i el descobriment de la veu. Tots els procediments esmentats estan adaptats a la musicoteràpia de 

forma que les activitats terapèutiques es realitzen amb intervenció de música. La diferencia de la 

musicoteràpia amb la educació musical radica en que el musicoterapeuta no ensenya ni pretén ensenyar 

música, sinó que l’utilitza com a mitjà per assolir objectius terapèutics. Qualsevol persona pot participar en 

les sessions de musicoteràpia, sense importar la seva habilitat musical. 

Taller Clown Escola Bolaroja, 2008. 
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Mediador Literari: 

Escriptura Emocional Expressiva (EEE): L'Escriptura Emocional Expressiva (EEE) és un mètode per a 

expressar i interpretar les emocions, sentiments i pensaments per mitjà del llenguatge escrit i amb finalitats 

terapèutiques. A partir d'una sèrie de tècniques i exercicis, anirem descrivint i analitzant els nostres 

problemes o "relats encallats" per crear relats alternatius, guaridors i amb desenllaços inesperats. Els relats 

encallats són aquells sentiments o memòries que no hem deixat anar i que podem alliberar a través 

d'aquestes tècniques terapèutiques a través de l'escriptura. 

D'aquesta manera, l'Escriptura Emocional Expressiva es presenta com un eficaç vehicle per fer més 

saludable al personatge de la nostra història (nosaltres mateixos) i les maneres d'interrelacionar-se amb els 

altres i el seu entorn. 

Dins daquest mediador també trobaríem subtècniques com la Literoteràpia, Poemoteràpia i Biblioteràpia. 

 

Mediador Audiovisual: 

Cinefòrum: El cinefòrum consisteix en aportar una experiència de cinema enrriquidor, considerant el 

cinema com un mitjà artístic, cultural i social i no simplement una via comercial d'entreteniment. A través 

del cinema podrem compartir les sensacions i les opinions que ens ha generat.  

"El film posa en joc un sistema d'expressió que es dirigeix rectament a la nostra estructura sentimental i que 

allunya, per aquest motiu, el treball interpretatiu lligat únicament a la raó la lògica. Això no implica, de cap 

manera, que hagi de rebutjar tot esforç intel·lectual o reflexiu, sinó que és imprescindible combinar tots dos 

processos. " 11 

 

Fototeràpia: Les tècniques PhotoTherapy són pràctiques de teràpia que utilitzen les fotografies com a 

catalitzadors per aprofundir en la percepció i millorar la comunicació durant la seva teràpia o sessions 

d'assessorament. La PhotoTherapy s’utilitza com un mitjà d'art més que engloba les eines de l’artteràpia.  

 

Cineteràpia: El cine pot servir en moltes ocasions com a complement terapèutic de gran efectivitat, 

compleix una sèrie de característiques especials que li donen un gran valor en teràpia.  

L'efecte cognitiu del cinema de teràpia s'explica a través de recents teories de l'aprenentatge i la creativitat, 

que suggereixen que tenim set "intel·ligències". Veure una pel·lícula pot necessitar totes les intel·ligències: 

la lògica (l'argument), la lingüística (diàlegs), la visual-espacial (imatges, colors, símbols), el musical (sons 

i música), els interpersonals (contes), els cinestésicos (moviment), i l'intra-psicològic (orientació interna). 

                                                      

11M. Coll, M. Selva i A. Solà. "El film com a document de treball escolar". Quaderns de Pedagogia, 

desembre, 1995 (citat en "El cinema en l'univers de l'ètica"). 
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Aquesta força amb què es narren les històries és molt efectiva per submergir-se en la teràpia i treballar en 

un mateix. Així doncs el cinema i altres recursos audiovisuals es converteix en altres eines del terapeuta 

durant els tallers d’artteràpia. 

 

Mediador lúdic i sensorial: 

Risoteràpia: La risoteràpia o teràpia del riure és una teràpia alternativa consistent en crear situacions que 

ajuden a alliberar les tensions físiques o emocionals. El benefici de la risoteràpia es basa en l'observació 

científica de què el cos no pot diferenciar entre el riure falç i el veritable, i que tots dos ofereixen els 

mateixos beneficis fisiològics i psicològics. Per això, el riure és simulat com un exercici de cos en un grup, 

amb el contacte visual i el joc infantil, en un principi forçat, però que generalment es converteix en un riure 

real i contagiós. 

Per aconseguir l'objectiu proposat, es fan servir tècniques que ajuden a alliberar les tensions del cos i així 

arribar a la riallada, entre elles: l'expressió corporal, el joc, la dansa, els exercicis de respiració, els 

massatges, etc. 

 

Sala de Snoezelen: Snoezelen es basa en la idea que el món en què vivim està ple de sensacions produïdes 

per la llum, el so, l'olor, de gust, el tacte, etc., als que tenim accés a través dels nostres òrgans sensorials 

(ulls, orelles, nas, boca, pell). L'entorn Snoezelen té com un dels seus objectius potenciar totes aquestes 

entrades sensorials. La pràctica de la intervenció Snoezelen es pot dur a terme en una habitació especialment 

dissenyada per a això, i amb avenços tècnics que l'afavoreixin tot i que també es pot aplicar des de la 

quotidianitat 

La filosofia d'intervenció Snoezelen promou: la relaxació,  

la confiança en un mateix, l'autocontrol, incentivar 

l'exploració i el desenvolupament de capacitats creatives, 

establir una bona comunicació amb el personal que 

condueix la sessió, proporcionar una situació d'oci i 

benestar, incentivar l'exploració i les capacitats creatives, 

promoure en la persona l'oportunitat de triar, augmentar 

el nivell de concentració i d'atenció, i reduir les 

alteracions de conducta. En general, un espai Snoezelen 

ha de promoure un ambient de calidesa, de pau i benestar 

a la persona, per així, i en cada cas poder treballar els 

objectius individuals que es plantegin.  

 

 

 

 

  

  Sala Snoezelen 



34 

 

9. Metodologia.  

 

L’artteràpia es basa en un projecte global de retrobament en el que el/la terapeuta proposa, a través de 

diferents modalitats artístiques, expressar el seu mon intern, els seus potencials i conflictes.  En aquest 

procés el pacient, grup o comunitat anirà trobant sentit a les seves vivències i aniran sortint aspectes de la 

seva vida que ajudaran a entendre el seu procés de creixement personal. 

 

Dintre d’un entorn apropiat i una cop la persona hagi expressat el seu motiu de consulta i historia, se li 

proposa “entrar a les arts” a través de diferents exercicis. Aquest procés de fer art, de submergir-te en un 

pla diferent al quotidià se’l denomina descentralització, el qual implica sortir d’un nivell racional, abstracte 

i reflexiu per passar a un nivell sensorial, connectant amb un llenguatge més primari, amb el cos i els sentits. 

Es tracta de deixar per un moment de pensar i passar a fer, jugar o improvisar amb els diferents mitjans 

artístics. Aquesta descentralització ens permet fer un distanciament del problema i del conflicte. 

 

En aquest nivell, es pot passar d’una modalitat artística a una altra, amb l’intenció de trobar el major sentit 

al que aquesta persona esta descobrint. Per exemple, se li pot demanar a la persona en qüestió, un cop 

acabada la pintura, que tracti de trobar-li un moviment o una dansa, ja què totes les arts estan de manera 

relacionades amb tots els sentits i el passar d’una modalitat a una altra, enriqueix l’experiència. Aquest fet 

se’l denomina intermodalitat. 

 

En l’artteràpia el terapeuta es queda junt amb el pacient en la superfície del producte creat i es busca que la 

creació artística sigui capaç de donar respostes i no de imposar des de afora una interpretació externa i 

aliena al procés. El terapeuta té la finalitat d’acompanyar en el procés creatiu del pacient noves formes que 

suggereixen significats propis. La diferència amb altres perspectives del art utilitzat en la teràpia es que no 

s’utilitza un marc teòric per entendre l’art, aquest no es un producte psicològic del pacient que cal 

reconstruir. El producte artístic ha d’aportar alguna novetat en el que poder seguir treballant i profunditzant. 

D’aquí la importància de no anar ràpidament a interpretar o donar significats ja que ens estaríem perdent el 

poder descobrir noves sorpreses i maneres d’entendre el conflicte. 

 

En l’artteràpia la bellesa no s’entén com a subjectiu o formal, sinó com allò què enriqueix a l’ànima i 

compromet a les emocions. Quan un treball ha tingut efecte en nosaltres és considerat bell ja què arriba a 

la nostra realitat efectiva i porta bellesa a les nostres vides en contra posició del caràcter anestèsic de la 

nostra cultura. 

Un cop la persona ha passat per tot aquest procés amb el terapeuta, es pot arribar a donar a tota aquesta 

experiència una forma final, que contingui i expressi tot el realitzat. Per el general aquesta es manifesta 

dintre del llenguatge poètic, sense tenir que passar necessàriament a un pla de reflexió verbal. Tot i això, 

una altra possibilitat per recollir tot el procés de creixement es poder reflexionar junt amb la persona sobre 

el succeït verbalment.  
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Cal destacar que l’artteràpia no és verbal, tot i que sí que existeix un aspecte reflexiu important. Però és 

necessari no caure en racionalitzacions i excessos de significats ja que l’essència de l’artteràpia es podria 

perdre. Es per això molt important l’ús d’un llenguatge no representacional per part del/la terapeuta, sinó 

més bé presencial, un llenguatge que provingui del cos, ja que ens ajudarà a mantenir-nos en aquest espai 

vivencial i sensorial. 

 

És fonamental que el terapeuta sigui capaç de estar en sintonia amb el pacient i de respondre en el moment 

indicat. La intervenció del terapeuta passa per un acompanyament, no invasiu, sinó subtil des d’una 

presencia activa e intuïtiva, estant al costat de la persona, acompanyant-la en el seu procés de creació, sense 

presses, escollint les paraules, respectant les seves resistències i sobretot estant atent al que manifesta, que 

demana, del que es queixa i sobretot del que sent.  

Es tracta d’una intervenció en la que es té un profund sentiment de respecte per l’altre, dimensió ètica 

fonamental per qualsevol practica terapèutica.  

El mètode de l’artteràpia s’adapta a cada persona. Per cada subjecte particular es desenvolupa un 

projecte terapèutic singular. La practica art terapèutica s’ha de reinventar en cada moment ja que el 

contingut no es pot programar amb anterioritat, el terapeuta pot proposar un marc en el que treballar, però 

en la intervenció terapèutica és fonamental el procés d’intuïció-acció del terapeuta.  

 

Tot i així al crear una sessió d’art teràpia existeix la necessitat de construir l’activitat sobre una pauta bàsica 

que ens permeti desenvolupar la sessió de manera gradual per assolir els objectius de la millor manera 

possible. Aquesta metodologia universal consta de tres etapes, en les que el individu passa per diferents 

fases de diàleg personal entre els processos creatius i  de la seva obra.  

 

1. En la primera etapa es convida realitzar exercicis de respiració, jocs i exercicis corporals que 

afavoreixin el entrar en contacte. 

2. En la segona etapa, es convida a realitzar exercicis de treball artístic i a desenvolupar l’obra, en la 

qual no es valorarà la finalitat estètica, sinó la vivencial. 

3. Posteriorment el objectiu de la tercera etapa sèrie observar i reflexionar sobre el treball del grup i 

personal. En aquest moment apareixen les veus dels integrats i també si la activitat ho requereix la 

de les seves obres. 

Cal destacarà que l’art teràpia com a metodologia no es pot resumir en 3 etapes, sinó que les seves formes 

son tan diverses i infinites com els aspectes que poden treballar. És aquí la importància del terapeuta, el fet 

de poder tindre la creativitat per utilitzar les diferents tècniques de artteràpia ‘intuïtivament’. La empatia, 

intuïció i la creativitat, són fonamentals a l’hora de construir i reconduir una sessió. 
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10. Autors i autores destacats/des 

 

La forma més habitual d’explicar l’historia de l’artteràpia és des de les persones que van iniciar l’aventura 

de experimentar-la i donar-la a conèixer. A grans traces, podríem dir què la idea va començar a madurar en 

Anglaterra i Estats units en mans de personalitats que van tenir la capacitat i la disposició necessària per 

iniciar els seus viatges en solitari. Alguns venien del món de l’Art, com Adrian Hill i Edith Kramer, altres 

de la psicoteràpia i el psicoanàlisis com Marion Milner, o de la teràpia ocupacional, com Lydiatt, i altres de 

la pedagogia, com Margaret Naumberg. 

 

Adrian Hill (Regne Unit) 

Va ser el creador de terme de “Art Teràpia” a l’any 

1942, ja que esperava guanyar el recolzament de la 

professió mèdica y va pensar que el terme de 

“teràpia” seria acceptat. 

Fou un pintor que va descobrir el valor de l’art 

terapèutic quan es recuperava de tuberculosis en un 

sanatori, animant a altres pacients a pintar per 

recuperar-se de la melancolia que deixa la malaltia. 

Hill va veure la necessitat de la expressió creativa 

com un “instint de resurrecció” d’ell mateix. Durant 

la primera guerra mundial va treballar amb la 

recuperació de soldant en el sanatori de King 

Edward VII. Aconseguí el reconeixement 

d’institucions com la de British Red Cross Society 

(Creu Roja) i va difondre el seu treball gràcies a 

nombroses conferències i exposicions de les obres realitzades per els seus pacients. Va publicar dos llibres: 

Art versus Illness (1945), que descriu el seu treball en el sanatori per tuberculosis, i Painting Out Illness 

(1951).  

 

Retrat Adrian Hill 
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Edith Kramer (EEUU) 

Kramer fou una artista culta e independent que s’havia 

format a Praga, on s’enriquí de les idees de la educació 

artística. Abans de abandonar Europa va estar 

treballant amb nens refugiats on allí va ser capaç de 

reconèixer el poder de l’art. En 1951 va començar a 

treballar com art terapeuta en Wilteick, una escola 

residencial per a nens amb malalties mentals de Nova 

York, on s’inspirà per escriure el seu primer llibre: Art 

Therapy in  a Children’s Community (1958).  

Kramer sempre va treballar amb altres terapeutes, que 

li van ajudar a investigar més a fons les propietats 

terapèutiques inherents al procés creatiu, y que 

considera el art com una camí a l’autoconeixement, 

una via per integrar els sentiments i els impulsos 

conflictius en una forma estètica, ajudant a que el ego pugui sanar gracies al procés artístic per sí mateix. 

 

Marion Milner (Regne Unit) 

Minler fou una psicoanalista britànica que utilitzava les imatges com  a ajuda del tractament analític. 

Després de veure una exposició de la pintora i analista de Grace Pailthorpe en la Guggenheim Jeune Gallery 

de Londres, en 1939, Milner va començar a interessar-se en el ús de les imatges per a l’exploració del 

inconscient. Va escriure un gran llibre d’influència en el artteràpia, On not beig able to paint , publicat en 

1950. 

 

E.M. Lydiatt (Regne Unit) 

Formada com a terapeuta ocupacional, Lydiatt també tenia estudia artístics. Des de 1950 va treballar com 

a pionera del art teràpia en hospitals anglesos. Va escriure un llibre, Spontaneous Painting and Modelling: 

A practical Approcah to Therapy, en la que emfatitza la importància de no atribuir interpretacions a les 

obres dels seus pacients, posat que havia observat que les pròpies persones, quan miren imatges, projecten 

les seves pròpies idees sobre l’artista. 

Ella afirmava que la interpretació podia construir una limitació i que no totes les imatges es poden traduir 

en paraules. Interessada en l’espiritualitat, Lydiatt animava als seus pacients en la pràctica de la pintura 

espontània i a l’ús de la imaginació. 

 

Retrat Edith Kramer 
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Margaret Naumberg (EEUU) 

Provinent del àmbit de la pedagogia, crea al 1914 una escola anomenada  

Walden, en la que tots els professors tenien que passar un procés psicoanalític. 

Veia l’art com una forma de “discurs simbòlic” que provenia del inconscient, 

igual que els somnis. En els quals s’evoca de forma espontània i què s’interpreta 

lliurement sempre respectant la interpretació del propi artista. El art, és doncs, 

un camí cap al nostre inconscient.  

Se la considera com una de les pioneres del art teràpia en els Estats Units, on va 

treballà per a que aquesta disciplina obtingués respecte. Va realitzar 

investigacions sistemàtiques i va estendre l’Artteràpia per mitjà de nombroses 

conferències. La seva obra principal és: Dinamically oriented art therapy (1966) 

, encara que també cal destacar Schizophrenic Art (1950) i Psychoneurotc Art 

(1953), a demés de nombrosos articles. 

 

Altres pioners en Estats Units 

Durant la dècada dels anys trenta, el Federal Art Project va contractar a artistes per a que ensenyessin art 

en àmbit dels hospitals psiquiàtrics, com el Bellvue Hospital de Nova York, que ajudà a familiaritzar a 

institucions similars amb l’artteràpia i a que reconeguessin el seu valor terapèutic. 

Cap esmentar el treball de Elinor Ulman, que va treballar en el Hospital General de Washington en la 

descada dels cinquanta  va fundar la primera publicació periòdica obre l’artteràpia, el Bulletin of Art 

Therapy. 

Altres contribucions a tenir en compte són les de Mary Huntoon, que en 1946 organitzà els primers taller 

d’art teràpia en Estats Units, després haver estat anys ensenyant pintura i dibuix a pacients psiquiàtrics. 

Altres artistes que es van iniciar en l’art teràpia foren Don Jones i Robert Ault, qui van promoure activament 

la formació de la Amercan Art Therpy Association. 

 

En Anglaterra 

Rita Simon, fou  una de les primeres art terapeutes reconegudes com a tal, va treballar em el àmbit del club 

social de Londres- Social Psichotherapy Center. Recolzada per doctors i psiquiatres, Simon postulà que 

l’art teràpia podia tenir un valor especial amb conjunt amb el psicoanàlisis. 

Un altre pioner fou Edward Adamson , a qui se li atribueix la tècnica no intervencionista per part del 

terapeuta, i que s’oposava a que aquest interpretés el treball del pacient. 

Va treballar en el àmbit dels hospitals psiquiàtrics, sent molt crític amb el tracte que els pacients rebien en 

tals institucions. Creia profundament en les propietats curatives del art. 

Irene Champernowne, fou un altre personatge destacable, psicoanalista que fundà al 1942, junt amb el 

seu marit Gilbert, una comunitat terapèutica anomenada Whithymead en la que el tractament per mitjà de 

les arts era fonamental. Champernowne, com altres terapeutes, crea que el inconscient podria “parlar” a 

través de l’art. Creia també que un mètode no-verbal podia evitar la excessiva intel·lectualització de la 

Retrat Margaret 

Naumberg 
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teràpia verbal i posar el ego directament en contacte amb la veu del inconscient. En aquesta comunitat es 

considerava l’art com un procés curatiu natural, capaç de regular-se a sí mateix i sobre el que era millor no 

interferir. Cal senyalar que l’organització de la comunitat era igualitària i no existien fronteres rígides entre 

qui eren els pacients i qui eren els terapeutes, i que varies persones que van començar sent pacients, van 

passar a convertir-se en terapeutes, ajudant als demés a fer el seu procés. 

 

A Espanya 

Elvira Gutierrez (1950-2016) crea a Espanya l’artteràpia enquadrant-la en 

el corrent psicològica de la Teràpia Gestalt. Va realitzar la primera tesi 

doctoral sobre Artteràpia a Espanya el 1999 i va publicar al 2011 el llibre 

"Art-teràpia Humanista. Procés Gestàltic a través dels chakras ", editorial 

Mandala. Ha estat professora, mentora, psicoterapeuta de molts dels 

artterapeutes actuals espanyols.  

 

Les associacions  

Una vegada que els estaments oficials i la comunitat psicoterapeuta començava a atorgar reconeixement a 

l’artteràpia, van sorgir les primeres associacions de l’artteràpia. A mitats de la dècada dels seixanta sorgeix 

el British Asociationof Art Therapisht (BAAT), que es va crear al 1964.  

La Amercan Art Therapy Asociation (AATA) va néixer a l’any 1969, i  la seva primera presidenta fou la 

art terapeuta Mira Levick, qui va tenir un paper important en la creació de estudis especialitzats de la 

titulació universitària de l’art teràpia. 

A França en va crear, al 1974, la Association Francaise de Rechercher et Aplications des Techniques 

Artistiques en Pedagogie et Medicine, i en l’any 1988 va néixer la Federation Francaise des Art-Terapeutes. 

A California, al 1989, el terapeuta Bobbi Stoll crea una estructura global al fundar el International 

Networking Group of  Art Therapists (ING/AT). Al 1993, es va reunir Alemanya amb el European Advisory 

Board of National Art Therapists Association, amb el propòsit de treballar en el reconeixement de les 

diferents professions art-terapèutiques. 

A Espanya s’ha creat recentment la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia 

(Feapa). Aquesta associació té per funció la difusió d’aquesta professió de nova implantació en el nostre 

país, vetllant per a que es compleixi i respecti el codi ètic de la professió, i impulsant la investigació dins 

dels diferents àmbits d’aplicació. 

 

  

Retrat Elvira Gutierrez 
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11. Pràctiques 

 

11.1 Breu resum d’on s’ha realitzat el pràcticum 

El lloc on he realitzat el pràcticum ha set a les estades d’Estiu de Joc de l’Ajuntament de Lleida, realitzades 

en l’Escola Pràctiques II l’ultima quinzena d’agost, del 13 fins al 23 d’agost. 

“Estiu de Joc” es defineix com un recurs de lleure adreçat a infants de 3 a 11 anys que es du a terme durant 

els mesos de juliol i agost. El programa d’activitats recull diverses propostes lúdiques i educatives amb 

l’objectiu de fer passar una bona estona als nens i les nenes participants, sobretot adreçat a aquells infants 

que els seus pares i mares treballen durant l’estiu. Per treballar en aquestes estades o esplai de qualsevol 

mena, has hagut de fer el curs de monitor de lleure, que només el pots realitzar si ets una persona major 

d’edat.  

Encara que els joves menors d’edat no puguin treballar en el món del lleure infantil, si que poden cursar el 

curs de premonitos que ofereix el centre La Palma de l’Ajuntament de Lleida gratuïtament per poder després 

fer voluntariat en qualsevol entitat dirigida al lleure infantil. Aquest és el meu cas, vaig cursar el curs de 

Premonitora l’estiu 2017, i he estat fent voluntariat els dos estius següent en diverses estades realitzades a 

Lleida.  

Es per això que quan em vaig proposar realitzar les pràctiques del meu treball vaig concórrer al centre de 

recursos juvenils La Palma, amb la que confiava en que em facilitarien les eines per poder realitzar el meu 

projecte. I així va ser, vaig poder parlar amb la coordinadora de les estades d’Estiu de Joc, li vaig explicar 

el meu treball i el caràcter de les sessions que volia posar en pràctica. Quan vaig tindre l’aprovació de la 

coordinadora em van passar amb la directora de les estades que es realitzaven en l’Escola Pràctiques II, a 

la que coneixia perquè havia estat fent voluntariat en estades al seu càrrec anteriorment.  

Vaig decidir doncs, que aquest any faria voluntariat l’última quinzena d’agost i que per tant podria realitzar 

les meves activitats en les estones lliures.  

Vaig disposar de dos grups, el grup petit: format per 19 nens i nenes de 3-5 anys, i el grup mitjà: 18 nens i 

nenes de 6-8 anys.  

Vaig demanar realitzar les activitats en edats diferents perquè d’aquesta manera podria tindre una visió més 

àmplia  ja que podria comparar el funcionament de l’aula i el desenvolupament de les sessions en diferents 

etapes de la infància. Aquesta oportunitat ha estat molt enriquidora per la meva formació ja que he pogut 

observar com cada grup presenta característiques individuals i alhora, posar a prova la meva capacitat 

d’adaptació a les necessitats específiques de cada grup classe. 

  



41 

 

11.2 Programació 

Per tal de crear una sessió d’artteràpia es fonamental  tindre formació homologada en l’àmbit, tot i el meu 

treball de recerca, en la programació de les activitats he rebut el suport i la facilitació de material art 

terapèutic  de la meva tieta Silvia Nieto llicenciada en el Postgrau de Tècniques Psicoexpressives en 

la pràctica educativa i social i Teràpia Gestalt.12 

 

11.2.1  Activitat ‘El mussol i l’esquirol’ 

Objectiu: 

- Reconèixer la ràbia 

- Gestió de la ràbia 

 

Participants: 

Grup de 18 nens i nenes de 6-8 anys. 

 

Distribució del temps: 60-90 minuts 

1  Presentació 5  

2  Activitat principal 35  

 
2.
1 

Conte                       10 

 
2.
2 

El mussol i l’esquirol                                                    15 

 
2.
3 

Reflexió sobre la ràbia, que podem fer?  10 

3 
 

 Tancament 15  

 
3.
1 

Compartir   10 

 
3.
2 

Acte simbòlic  5 

 

Material:  

Conte i titelles:  ‘El mussol i l’esquirol’ 

                                                      

12 La Teràpia Gestalt: Teràpia centrada en el ésser humà i en la seva interacció amb l’entorn. Dirigida a 

desenvolupar el potencial de la persona i orientada a l’acció der el Ser conscient (adonar-se compte d’un 

mateix, del que sentim i percebem). 
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Gomets vermells 

Notes adhesives i material per escriure 

Mural: ‘L’esquirol i el mussol’, pintat amb pintura acrílica. 

Globus  

Cabdell llana 

 

Descripció de la Sessió: 

1. Presentació: 

Un per un convidem als nens i nenes a pujar se damunt d’una cadira i que digui el seu nom amb 

ràbia i alguna cosa que no li agrada o que els hi faci enfadar, després proposem que baixi de la 

cadira i que repeteixi el que ha dit amb calma. 

 

2. Activitat Principal 

2.1 Conte: S’explica el conte amb ajuda de les titelles. 

 

2.2 El mussol i l’esquirol 

2.2.1 Joc de Rol:  Partim el grup en dos, els esquirols i els mussols. Per torns els esquirols 

empiparan (amb sorolls i gestos) i pegaran un gomet vermell a la cara dels esquirols 

que escoltaran i sentiran sense contestar.  

2.2.2 Escriptura emocional: Després de cada torn, els nens i nenes escriuran com s’han sentit 

i que han pensat durant l’activitat i ho penjaran en el mural de l’arbre del conte  

 

2.3 Reflexió sobre la Ràbia: 

2.3.1 Lectura dels missatges dels nenes i nenes: 

 “En que coincidim? Perquè ens enfadem? Que passa si no expressem el que sentim? 

 

Possibles Reflexions: 

- L’estímul de la ràbia es la INJUSTICIA. 

- Si no la gestiono ens la guardem o agredim. 

- La ràbia NO ÉS DOLENTA,  ens ensenya a: 

• Dir que NO 

• Ser assertius 

• A donar-nos compte del que ens agrada i del que no 

• A demanar amb claredat el que volem o necessitem 

 

- Ens produeix al cos: 

• Músculs tensos 
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• Punys tancats 

• Mandíbula atapeïda 

• El cor s’accelera 

 

 

Com puc gestionar la meva ràbia? Ho puc fer d’una altra manera? 

- Amb la CALMA 

• Globus “antienfados”.- Inflem els globus fins a veure fins on pot no explotar. 

I com si deixem que es desinfli no explota. 

• Respiració – Contem fins a 10 i repartiment l'energia 

 

-  Preguntant: 

• Què necessito? 

• Que vull? que no vull? 

• Que ha estat el que no m’ha agradat? 

 

-  EXPRESSANT (allò que necessito) 

• Amb mi: tirant coixins, cantant molt fort, ballant, corrent, etc. 

• Als altres: Com m'agradaria que m'ho diguessin? 

 

-  Arribar a un ACORD: ¿Com fem les paus? 

• Acceptant 

• Tenint empatia: I ell/a perquè s’ha enfadat? Hi hauria alguna cosa que podria 

haver fet millor?  

• Tots ens equivoquem, l’important és demanar PERDÓ. 

 

 

- I finalment tenint clar que: JO DECIDEIXO què faig o no faig! 

 

3. Tancament: compartir i acte simbòlic 

En rotllana els nens i nenes han d’agafar un cabdell de llana, fer-se un nus al canell i compartir el 

seu compromís per cuidar-se i gestionar la seva ràbia i passar-ho a un company. Al final estan tots 

els nenes connectats. Finalment tallem el fil i els nens i nenes s’aporten la seva polsera com a 

recordatori de “cuidar-se”.  
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11.2.2  Activitat ‘El ball de les emocions’ 

Objectiu: 

- Reconèixer les emocions bàsiques 

 

Participants: 

Grup de 19 nens i nenes de 3 a 5 anys. 

 

Distribució del temps: 35-40 minuts 

1  Presentació 10  

2  Activitat principal 15  

 
2.
1 

El ball de les emocions                       6 

 
2.
2 

Autoretrat                                                    6 

3  Tancament 10  

 
3.
1 

Compartir   5 

 
3.
2 

Sessió massatges  5 

 

Material: 

Llibre: El monstre de les emocions - Anna Llenas 

Cartolines de colors 

 

Descripció de la Sessió: 

1. Presentació: 

Com ja conec a la classe he decidit començar el taller amb el conte del Monstre de les emocions. 

Conte a partir del qual desenvoluparem la sessió. 

 

2. Activitat Principal 

2.1 El ball de les emocions: En la classe hi haurà 5 espais, per les 5 emocions: Ràbia, Tristesa, 

Felicitat, Por i Calma. 

Els nens i nenes escoltaran música i tindran que anar al espai de l’emoció que relacionin amb la 

cançó. A cada espai li correspondrà una cartolina de color, el color de la cartolina simbolitzarà 

l’emoció bàsica. (Roig-Ràbia, Blau-Tristesa, Groc-Alegria, Negre-Por i Verd-Calma). 

 

2.2 Autoretrat: Cada nen/nena triarà una emoció i es dibuixarà a si mateix vivint-la.  

S’ajudarà als nens i nenes a connectar amb l’emoció escollida a través de preguntes. 
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3 Tancament: compartir  

3.1 Compartir els dibuixos: Ens asseiem en rotllana i cada nen o nena diu alguna cosa sobre el 

seu dibuix. 

3.2 Tancament: Rotllana de carícies: Ja asseguts en rotllana tots els nens i nenes es giren en una 

direcció, tenint així l’esquena del company al davant. Seguim la cançó: MASSATGES- 

Damàris Gelabert. (guia cantada per fer un massatge) 
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11.3 Experiència  

 

11.3.1 Experiència Activitat ‘El mussol i l’esquirol 

Quan arribo a la classe les monitores em 

presenten al grup, els hi expliquen que ara 

faran una activitat que he preparat per a ells 

i elles. De seguida comencen a preguntar de 

què tractarà l’activitat i que faran, així que 

aprofito per presentar-me, ara si, jo mateixa, 

i dono per començada la sessió.  

Respecte a l’ambient de classe, em puc 

adonar compte de què tots es porten bé amb 

els altres, no existeixen grups molt 

diferenciats en el que divideixen l’aula.  

Quan els hi explico l’activitat de presentació 

veig en les seves cares i el de les monitores 

que resulta un exercici novetat, tot i així tots 

participen activament i veig com tenen ganes 

de què arribi el seu torn.  Ja en aquesta mostra he pogut veure com hi havia nens i nenes amb més 

facilitat per expressar la ràbia que altres. 

 

Quan tots hem acabat de presentar-nos, proposo que és sentin tots junts en un racó de classe, ja que 

ara els hi explicaré un conte. Escenifico el conte dialogat amb ajuda de titelles i sento com els nens 

i nenes s’ho passen molt bé veien com el mussol i l’esquirol s’enfaden còmicament.  

Activitat Mussol i l'esquirol 1 

Activitat Mussol i l'esquirol 2 
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Quan acabem el conte parteixo el grup per la meitat: els esquirols i els mussols, i els hi explico la 

següent activitat: el joc de rol. Poso èmfasi en dir què només podem expressar la ràbia en un 

llenguatge que no sigui el nostre, per impedir 

així insults i altres expressions desagradables 

entre companys. Els hi poso diferents exemples: 

xinès, el llenguatge dels gossos, el llenguatge de 

les vocals... 

Un cop estan els dos grups aixecats uns enfront 

dels altres i amb els gomets preparats per 

empipar faig un compte enrere i comença el 

primer grup. Decideixo participar i donar 

exemple de com expressar la ràbia, ja que alguns 

nens i nenes tenen dificultats. En el següent torn 

faig el mateix, ajudo al grup que ha de molestar 

a l’altre.  

 

Quan hem acabat l’activitat proposo que hem 

d’escriure com ens hem sentit sent mussols i 

esquirols per després penjar-ho a l’arbre. 

Un cop estan tots els missatges penjats al mural els 

llegim tots junts, els nens han format una mitja lluna al voltant de mural.  

Tots han coincidit en què no els hi agrada que els cridessin, ni què els peguessin gomets a la 

cara. La majoria s’ha sentit bé expressant la ràbia, tot i que hi havia nens i nenes que no se sentien 

bé molestant als altres. Després he iniciat una dinàmica de classe entorn de la ràbia i hem anant 

treballat les reflexions sobre la ràbia que han anat sorgint. En preguntar per com podríem 

gestionar la ràbia un nen de seguida ha respost que amb la calma, la idea ha estat molt encertada 

i he decidit dirigir la classe cap aquí, hem treballat sobretot que és la calma i com podem fer per 

Activitat Mussol i l'esquirol 4 

Activitat Mussol i l'esquirol 3 
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calmar-nos en un moment de crisis. Molts nens expliquen situacions de la seva vida en les quals 

experimenten aquesta energia i hem treballat també les conseqüències que poden tindre aquests 

moments si no els gestionem: trenquem objectes de la nostra habitació, peguem als nostres amics, 

insultem als nostres pares... 

    

 

En l’última activitat, cadascun diem una manera en què ens comprometem per cuidar de nosaltres 

mateixos. Han sorgit diferents idees sobre que farem per gestionar la nostra ràbia: tirar 

coixins al llit, córrer, beure aigua, mirar la tele, llegir, comptar fins a deu, respirar pel nas i 

treure per la boca...  

 

Activitat Mussol i l'esquirol 5 
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Acabo la sessió regalant aquell trosset de fil que cadascú porta lligat al canell, a tall de polsera que 

els recordarà l’après en dia d’avui.  

 

 

 

Activitat Mussol i l'esquirol 6 
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11.3.2 Experiència Activitat ‘El ball de les emocions’ 

Aquest cop quan arribo a la classe no em cal la presentació de les monitores, els nens i nenes em 

coneixen perquè ja fa uns dies què treballo amb ells com a voluntària, així que les monitores 

m’ajuden a fer silenci per poder començar l’activitat.  

Aquest cop resulta més difícil de mantenir l’atenció sense que hi hagi nens i nenes que es posin a 

parlar, tot i que els hi explico que hem de parlar aixecant la mà per entendre’ns tots, aquest grup 

resulta ser més nerviós i això hem dificulta el desenvolupament de l’activitat sense deixar-me la 

veu. 

En aquesta sessió vaig decidir prescindir de presentació ja que la classe em coneixia i no hi havia 

necessitat de trencar el gel i vaig començar explicant el conte sobre el qual es desenvolupa la resta 

d’activitats. Aquest conte sol ser treballat a l’escola infantil i primària, per tant molts nens i nens ja 

coneixien al monstre dels colors. 

 

 

 

Activitat el ball de les emocions 1 

 

Tot seguit explico la següent activitat, distribueixo les 

emocions (els colors que havíem treballat al conte: 

Blau-Tristesa, Roig-Ràbia, Verd-Calma, Groc-

Alegria, Negre-Por) en diferents espais i començo 

amb la primera cançó, decideixo començar per la més 

fàcil: l’alegria. Al principi els nens i nenes els hi costa 

comprendre el que han de fer així que amb ajuda de 

les monitores ho tornem a explicar i sembla què queda 

més clar. 

 

Ajudo als nens a relacionar cada cançó amb una 

emoció, decideixo fer aquesta activitat amb ells i 

sento que em segueixen.  

Activitat el ball de les emocions 2 
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Hi ha un grup de tres nens però, que s’ha barallat i s’ha anat totalment de l’activitat. Una monitora 

els ajuda a resoldre el conflicte i després es reintroduiran amb nosaltres. 

Les cançons en què més coincidien eren en les que havia triat per l’Alegria, en la resta, hi havia 

molta diversitat en quan a eleccions. La música escollida per la por sovint els confonia i 

curiosament les cançons tristes a molts els hi inspirava la calma.  

 

Un cop acabada la primera activitat 

ens vam assentar a terra i els hi vaig 

explicar la següent. Ara escolliríem 

una emoció i la pintaríem amb el seu 

color corresponent 

Sorprenentment la calma va estar 

l’emoció més triada després de 

l’alegria. 

Un cop tots els nens i nenes estaven 

dibuixant, vaig poder passar un per 

un i preguntar que dibuixaven. 

Quina emoció havien escollit? Per 

què? Amb qui la viurien? On la 

viurien? 

El treball dels nens en aquesta part 

va set una passada: molts nens 

han coincidit en dibuixar als seus pares ja sigui des de l’alegria, la calma o fins i tot la ràbia. 

El llit també ha set un element que s’ha repetit, sobretot en la tristesa. L’alegria ha estat potser la 

més expressiva, abundaven els sols, flors, família, amics i fins i tot algun gelat. La ràbia també ha 

estat molt sorprenent, un nen m’ha explicat que la ràbia és un camió gran que va molt ràpid, 

un altre ha dibuixat als “Vengadores” 

de Marvel i un altre nen ha dibuixat 

allò que sentia quan s’enfadava amb el 

seu amic Serafí (que passava sovint). 

En la calma molts nens i nenes han 

coincidit en què l’espai en el què se 

senten més relaxats es a casa seva, amb 

els seus pares. 

Només un nen ha triat la por, havia 

dibuixat tot uns cercles de color negre, 

quan he anat a preguntar-li que havia 

dibuixat m’ha dit que havia dibuixat la 

por i que ell estava al mig, on hi havia 

un punt.  

 

Activitat el ball de les emocions 3 

Activitat el ball de les emocions 4 
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Els dibuixos i les reflexions dels nens han estat impressionants, tots els nens han connectat 

amb l’emoció triada, els hi ha resultat molt més fàcil del que m’esperava. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Activitat el ball de les emocions 5 
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Activitat el ball de les emocions 6 
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Després ens asseiem en rotllana  per poder compartir el nostre dibuix. Costa una mica que el grup 

es centri però ajudo a que prestin atenció als seus companys.  

L’última activitat: la rotllana de carícies, es segueix molt bé. M’incorporo a la rotllana per a què el 

grup pugui imitar els meus gestos. La música és molt relaxant i agradable. Ideal per finalitzar 

l’activitat. Per petició de les monitores repetim la cançó.  

 

Activitat el ball de les emocions 7 
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11.4 Avaluació 

11.4.1 Avaluació Activitat ‘El mussol i l’esquirol’ 

Avaluació per competències: 

Per avaluar les activitats pràctiques proposo representar cada activitat mitjançant el polígon hexàgon 

regular, en el qual cada vèrtex representarà les competències, triades amb el meu criteri, en les quals 

s’avaluarà el taller.  

 

 

Evaluació competències pentagon 1 

 

Cada competència esta valorada sobre 5. 

 

Anàlisi i propostes de millora  

Seguint aquests criteris, la valoració global de l’activitat ‘El mussol i l’esquirol’ és de 4,54/5. 

El taller ha anat força bé, els nens i nenes seguien l’activitat amb interès i molta participació. Els objectius 

s’han complert satisfactòriament, els nenes i nenes han reconegut la ràbia i han donat exemples que 

manifestacions de la ràbia en la seva vida quotidiana, a més, tots junts hem pogut reflexionar sobre la seva 

gestió i funció. M’he sentit capaç amb els continguts preparats de de respondre les seves qüestions i de 

reconduir-los en la reflexió de la ràbia. Tot i així, sento què el taller hagués sigut més ric si hagués rebut el 

suport físic d’una professional. 

4,7

4,5

4,7

4

4,8

Organització de la sessió

Objectius d'aprenentatge

ParticipacióActitud grup

Lideratge i paper mediador
del grup
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11.4.2  Avaluació Activitat ‘El ball de les emocions’ 

Avaluació per competències: 

 

Evaluació competències pentàgon 2 

 

Cada competència està valorada sobre 5. 

 

Anàlisi i propostes de millora:  

Podem observar que en la segona activitat hi ha a millorar alguns aspectes, sobretot els referents a l’actitud 

del grup. Seguint aquests criteris d’idoneïtat, la valoració global de la meva unitat didàctica és de 3,9/5.   

El taller ha anat força bé i puc afirmar que s’han complert els objectius, tots els nens han connectat una 

emoció i amb una experiència viscuda. El conte ha set una excel·lent manera d’explicar les emocions i 

introduir l’activitat principal. L’activitat principal ha anat força bé, tot i que no tots els nens l’han seguida. 

Aquest fet ha perjudicat al grup, ja què aquests nens han incitat a d’altres. He sentit que necessitava un 

reforç per poder re introduir als nens despistats a l’activitat sense deixar als altres desatesos. En l’activitat 

de dibuix he pogut dedicar una estona a cada nen i potser per aquest motiu aquesta activitat ha anat millor.  

Tant en una activitat com en l’altra considero que caldrien dues persones per dur a terme el taller amb 

fluïdesa, m’ha resultat dirigir la sessió a la vegada que atenia als nens i nenes que estaven despistats. Per 

concloure, diré a favor que m’he sentit molt segura donant el contingut, he sentit com els nens i nenes em 

seguien i el més important, puc afirmar que s’han complert els objectius de les dues activitats.  

4

5

3,5
3

4
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12. Conclusió 

 

Aquest treball m’ha ensenyat la importància d’una bona gestió de l'estabilitat emocional ja que 

indubtablement té una influència molt estreta amb la felicitat. He pogut comprovar que el món de les 

emocions és molt complex, i sobretot en la nostra societat actual en la qual cada vegada ens atenem menys. 

Tenim la idea errònia de què existeixen emocions negatives i d’altres de positives, però no es tracta de no 

experimentar les emocions que ens resulten desagradables, es tracta de viure-les i regular-les.  

La veritat és que les emocions tenen totes un propòsit, apareixen per un motiu i ens ajuden a entendre'ns 

pel que fa a les circumstàncies que estem vivint. La repressió i la no acceptació de les emocions que sentim 

com negatives acaba sent perjudicial.  

Per això és important que per arribar a comprendre-les  cal primer, sentir-les i acceptar-les. Només així 

podrem aconseguir tenir cura del nostre benestar emocional. 

 

També he aprés que l’art no és exclusiu per als artistes, l’art es pot convertir en una via espontània per 

a l’expressió de les nostres imatges internes. Ens permet comunicar-nos des de una altra perspectiva, més 

primitiva, que escapa de la lògica exacta de les paraules. Amb aquest treball he descobert que darrera de 

qualsevol pràctica artística ens permet contemplar el món que ens envolta des d'una perspectiva diferent, 

més estètica i més profunda.  

 

Així doncs, crec els recursos emprats en l’artteràpia  serien molt beneficiosos treballats en  escoles, ja què 

aquesta pràctica permet adquirir tot un seguit de competències socioemocionals bàsiques per al nostre 

desenvolupament personal, a més a més estimula la creativitat, el pensament divergent i la capacitat d’auto 

escolta, que en conseqüència ens fa persones més felices i conscients.  
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14. Annex 

14.1 Conte del taller El mussol i l’esquirol 

 

El búho, la ardilla y el pájaro carpintero 

Vivían en un mismo árbol 

un búho y una ardilla. 

La ardilla todo el día 

bajaba y subía, 

de una rama a otra rama, 

de una orilla a otra orilla; 

moviendo las hojas, 

cogiendo piñas y bellotas, 

saltando y botando 

como si fuera una pelota. 

El búho cansado de tanto ruido 

pidió a la ardilla 

que parara un poquito. 

Búho- ¡Oye ardilla, siéntate en una silla 

que no puedo dormir con tanta algarabía! 

La ardilla se enfadó y dijo: 

Ardilla- ¡Que no, que no! 

¡Que estoy haciento mi trabajo 

cara de escarabajo! 

B- ¡Huy, lo que me ha dicho! 

A- ¡Sí, que te comas un bicho! 

B- ¡Huy que ardilla más 

descarada, no respeta nada! 

¡Pues si no paras en un segundo 

verás cuando sea mi turno! 

Y así fue, cuando la Luna 

apareció en el cielo 
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y la ardilla se durmió 

y la ardilla se durmió 

el señor búho salió 

de su agujero y comenzó 

a ulular. Ulular es esto: 

uhuhuh, uhuhuh, uhuhuh. 

De uhuhuh dos canciones, 

cinco rimas, siete bailes. 

La ardilla mientras tanto 

se quejaba todo el rato 

hasta que salió de su casita en el árbol: 

A- ¿Se puede saber qué alboroto es este? 

¿Te parece bonito despertar 

así a la gente? 

B- ¡Vaya con la señora ardilla! 

¿No puedes dormir cara de papilla? 

A- ¡ Pues no, cara de boquerón? 

B- ¡Me importa un pito 

cara de huevo frito! 

A- ¡Pues a mí un pimento cara de tormento! 

B- Ardilla, ardillota 

te estás ganando una torta. 

A- Verás buhazo como te 

dé un tortazo. 

B- Pues toma picotazo. 

A- ¡Ay mi cabeza! 

Pues toma pellizco. 

B- ¡Ay mi oreja! 

Pues toma plumazo. 

A- Pues toma mordisco... 

Y así estuvieron toda la noche 
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peleando a troche y moche, 

hasta que todo acabó 

como siempre ocurre en estos casos; 

como siempre ocurre en estos casos; 

todos tristes, todos llorando. 

Menos mal que al búho, 

que estaba cansado de tanta pelea, 

se le ocurrió una idea. 

B- Como yo ya soy mayor 

voy a dar una solución. 

Hablaré con la ardilla 

y le pediré perdón. 

¡Ardilla bonitaaaa! 

A- ¡QUÉÉÉ! 

B- Ven, que te voy a decir una cositaaa. 

A- ¡Ahora no quiero, ála! 

B- ¡Porfa, cara de hada! 

A- ¡Que no, que estoy muy enfadada! 

B- Pues entonces ardillita 

te haré cosquillitas. 

A- ¡Jolín, que no me quiero reir! 

B- Entonces, cara de cascabel, 

te regalo esta nuez. 

A- ¡Ay sí, que me encantan! 

B- ¿Me dejas que te diga una cosa, 

cara de mariposa? 

A- Vale, cara de chocolate. 

B- Verás, si no puedes dormir 

porque hago del ruido derroche, 

es porque si tu trabajas de día 

yo trabajo de noche. 
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A- Bueno no te preocupes, 

haremos un trato de buenas costumbres: 

Yo guardaré en otro árbol mis guarniciones 

y tú ulularás en el prado 

donde menos se te oye. 

donde menos se te oye. 

B- Me parece bien. 

A- Pues hagamos las paces 

como buenos salvajes. 

(Se dan un abrazo) 

A la mañana siguiente 

un pájaro carpintero picoteaba 

y picoteaba el mismo árbol 

para hacer su alojamiento. 

El búho y la ardilla dijeron entonces: 

B- ¡Oye vete a otro árbol! 

A- ¡No, mejor vete a otro bosque! 

P.C- ¡Un momento, tened paciencia 

y creedme, tengo mujer e hijos 

y necesito donde guarecerme, 

pronto acabaré mi casa 

y el ruido cesará 

y cuando ya esté terminada 

os invitaré a cenar. 

B y A- Buuuueeeno, vaaale 

nos parece un buen plan. 

El búho y la ardilla 

comprendieron al pájaro carpintero 

compartiendo con él el árbol entero. 

 

Autor: Grup alumnes Formació Teràpia Gestalt 
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14.2 Conte del taller El ball de les emocions
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14.3 Notes del taller El mussol i l’esquirol 
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14.4 Dibuixos del taller El ball de les emocions 
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