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UN  APRENENTATGE INTEGRAL I 
INTEGRADOR A L’ESCOLA ABAT 
MARCET 
 

Què ha suposat per a vosaltres 
conèixer aquestes metodologies 
d’aprenentatge holístic? 

Ens han permès descobrir, conèixer i 
utilitzar  una altra metodologia 
d’ensenyament i aprenentatge que, a 
més  d’afavorir la millora del procés 
d’aprenentatge en general i en concret 
el de les llengües, ens ha fet sentir com 
alumnes i docents aprenen junts.  

Què destacaríeu d’aquesta 
metodologia? 
Especialment veure com ajuda els i les 
alumnes a estimular les seves 
capacitats i alhora a desenvolupar-se 
com a persona, adquirir més confiança 
en un mateix,  millorar l’autoimatge en 
relació a la seva capacitat 
d’aprenentatge, i, també hem vist que 
ajuden molt a millorar el clima d’aula 
amb alumnes més implicats, propers i 
participatius. 

El claustre de mestres la coneix ?  

A les reunions de claustre, s’han portat 
a terme diferents dinàmiques perquè 
els i les docents s’apropiïn d’algunes 
tècniques d’aprenentatge holístic, amb 
molt bona acollida entre els docents. El 
fet d’experimentar-les en primera 
persona aconsegueix que vulguin 
aplicar-les a l’aula. La nostra proposta 
és introduir, a l’inici de cada claustre,  
diferents tècniques per donar-les a 
conèixer i aconseguir que, a poc a poc, 
se les apropiïn  i les vagin utilitzant a 
les aules. 

 

 

 

 

 

 

Per què us va interessar aprendre 
aquestes tècniques? 

Durant el curs 2016-2017, tres mestres 
de la nostra escola, Abat Marcet de 
Terrassa, ens vam engrescar a 
participar en un curs organitzat pel 
CESIRE-CIREL que presentava un títol 
molt atractiu per a nosaltres: El ioga 
educatiu per l’aprenentatge de les 
llengües. Des de la nostra perspectiva 
com a mestres, mai havíem considerat 
el ioga com a una possibilitat de 
millorar l’aprenentatge de les llengües i 
teníem curiositat per saber com es 
podia fer. El primer any de formació, es 
van practicar a les classes algunes de 
les activitats proposades al curs. Va ser 
un primer contacte amb el món del ioga 
educatiu enfocat a l’aprenentatge de 
les llengües i al desenvolupament 
d’habilitats d’autoregulació emocional i 
cognitiva, així com a la millora de 
l’atenció i la concentració. 

I vau fer un segon any de formació? 

Sí, vam participar també en una 
segona formació el curs 2017-2018: 
Metodologies integrades per a un 
aprenentatge holístic de les llengües. 
En aquest segon curs vam aprofundir, 
ampliar i practicar més tècniques. 
També vam aprendre a dissenyar 
seqüències didàctiques competencials 
amb integració de tècniques 
d’aprenentatge holístic (veure ARC)  
que hem anat implementant i 
experimentat a les aules, i les hem 
incorporat a la programació anual.  

Les tècnique s d’aprenentatge 
holístic ajuden a aconseguir un 
aprenentatge no només integral 
sinó integrador  

Entre Vistes i Paraules 
Experiències d’alt contagi 

pedagògic! 
Núm.2 

Entrevistem a Júlia López ; Irma 
Martín, mestres de l’Escola Abat 
Marcet de Terrassa 
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En quines etapes o cursos heu 
integrat l’aprenentatge holístic?  

Es va introduir a Educació Infantil com 
a  taller setmanal; a Cicle Inicial, a 
llengua castellana;  a Cicle Superior, en 
petits grups;  i des de l’àrea d’anglès, a 
Cicle Mitjà i Superior. Com veus, vam 
decidir que integraríem les tècniques 
en una àrea de coneixement o en una 
altra, segons les matèries que 
impartien les mestres que s’havien 
format, i també vam decidir que 
depenent d’on s’integressin haurien 
d’agafar formes diverses:  taller, grup 
sencer o petits grups de treball 

Des del punt de vista pedagògic què 
aporten a aquests nivells? 

Vam pensar d’introduir-les al taller 
d’Educació infantil, donada la 
importància del desenvolupament 
psicomotriu en aquestes edats tan 
primerenques. Es van valorar molt 
positivament els beneficis que el ioga 
proporciona a nivell corporal. Aquest és 
el motiu pel qual s’ha consolidat el taller 
de ioga com a una pràctica incorporada 
en les actuacions programades  de les 
sessions de petit grup. 

Les docents de cicle inicial van anar 
introduint, a la vida de l’aula, algunes 
de les pràctiques  de ioga realitzades a 
l’àrea de castellà perquè van observar 
que la motivació i l’interès dels infants 
augmentava i això les va portar  a anar 
incorporant tècniques holístiques, en 
moments puntuals del dia a dia a l’aula. 

També es van incorporar tècniques a 
l’activitat de 2n La capsa de la Vida. 
Aquesta capça conté objectes 
significatius, triats per cadascun dels 
alumnes, dels seus primers anys de 
vida. Les tècniques han aportat una 
actitud d’interès,  concentració i 
respecte cap a l’activitat. Hem observat 

una millora en el clima d’aula  i en 
l’expressió oral.  

A cicle superior, durant els 
desdoblaments de matemàtiques, es 
van posar en pràctica activitats per 
fomentar l’autoestima i la seguretat 
abans d’iniciar les sessions. I, també, 
es van introduir, de manera especial, a 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, 
observant millores significatives tant en 
l’actitud cap a una segona llengua com 
en l’apropiació d’aquesta llengua. 

 Així, doncs, hem observat que   
afavoreix la psicomotricitat a l’etapa 
d’infantil, la motivació i l’interès al cicle 
inicial, i la millora de l’autoimatge en 
relació a l’aprenentatge de les 
matemàtiques a cicle superior. Que no 
és poca cosa! 

Pel que m’expliqueu heu hagut de 
dissenyar activitats molt noves per a 
vosaltres, de quines esteu 
especialment satisfetes? 

Ens sentim molt satisfetes de la unitat 
didàctica “ Corners at the English 
classroom ” que  es va implementar 
des de l’àrea d’anglès, a cicle superior. 
Els alumnes treballaven en grup i 
cadascun d’ells havia d’escollir i 
dissenyar un racó per a l’aula d’anglès i 
justificar els motius d’aquesta tria. 
Aquesta unitat va donar peu a crear un 
racó de ioga a l’aula d’anglès, ja que 
l’alumnat de 5è va considerar que era 
necessari tenir un espai dins l’aula que 
els permetés practicar ioga educatiu en 
qualsevol moment del dia, sempre que 
ho consideressin necessari. L’objectiu 
del corner era ajudar els nens i nenes a 
millorar el seu estat d’ànim o a superar 
la manca de concentració, la tensió o 
els nervis a l’hora de fer una exposició 
oral, o la manca de confiança en 
superar una tasca, entre d’altres. 
Aquests racons promouen 
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l’aprenentatge autònom i responsable 
de l’alumnat així com la millora de 
l’expressió oral i la comprensió lectora, 
amb les instruccions en anglès de les 
“yoga cards”. 

Què són les Yoga Cards? 

Les “yoga cards” són una mena de 
baralla de cartes amb dibuixos de nens 
i nenes fent la postura de ioga i un 
animal o element de la natura associat 
Al darrera de cadascuna hi ha tres 
apartats: una frase que resumeix el 
propòsit pel qual es fa aquesta postura, 
les instruccions més detallades sobre 
com fer la postura i els beneficis que 
proporciona. 

És una experiència molt satisfactòria! 
Veure com els nens i nenes, de manera 
autònoma, decideixen demanar-te 
permís per anar al corner de ioga i triar 
d’entre les tècniques aquelles que 
l’ajudaran a entomar o desenvolupar 
millor una tasca determinada. Ens fa 
sentir molt bé! 

I quines tècniques incorporeu per a 
la millora del vocabulari o de  
l’aprenentatge d’estructures 
lingüístiques, per exemple…? 

En destaquem tres de les que vam 
aprendre a les formacions i t’expliquem 
el seu objectiu: 

Imagine : els infants, amb els ulls 
tancats i una actitud relaxada, 
visualitzen les frases o els diferents 
elements d’una història que la mestra, 
o un alumne/a voluntari, va dient. 
Aquesta tècnica facilita l’adquisició de 
vocabulari i d’estructures lingüístiques. 

 A través de les visualitzacions 
aconseguim que l’alumne es faci una 
representació mental de les paraules i 
les associï de manera conscient a unes 
imatges amb significat. Aquesta tècnica 

també promou la concentració i 
afavoreix la comprensió oral. 

The bumblebee o “l’abellot”, que 
consisteix en imitar el soroll de les 
abelles. Aquesta tècnica s’acostuma a 
fer servir quan es fa un canvi d’una 
activitat complexa a una altra o en un 
canvi d’assignatura. 

Permet ressetejar-nos, netejar, 
descansar la ment,  eliminar  
pensaments negatius i iniciar quelcom 
des de “zero”. 

The mountain , l’alumnat imagina que 
és ferm i alt com una muntanya i, per 
tant, es mostra més segur i motivat. 
Aquesta activitat ajuda a adoptar una 
postura corporal correcta, transmetent 
a les emocions: tu pots fer-ho!  La fem 
servir sobretot abans de fer exposicions 
orals.  

A mesura que aquestes tècniques es 
van repetint i convertint en rutines, 
l’alumnat acostuma a oferir-se 
voluntàriament per triar una tècnica de 
ioga i donar les instruccions als seus 
companys/es, imitant el model 
presentat per la mestra en sessions 
anteriors. 

Així, doncs, aconseguiu canviar els 
rols! fantàstic!  Heu notat altres 
millores? 

Des de la formació se’ns va 
proporcionar una taula d’observació, 
amb criteris i indicadorsi, amb els quals 
havíem de fer una diagnosi inicial i una 
final, per observar aquelles àrees de 
millora dels nostres alumnes. 

Seguint aquesta taula d’observacióii, 
hem detectat un seguit de millores:  
ambient més relaxat i actiu i més 
cordial; més respecte entre els 
alumnes; s’escolten més; estan més 
concentrats i interessats; ha millorat la 
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memòria lingüística a llarg termini, ha 
incrementat l’aprenentatge autònom i 
responsable ( fan ús de les tècniques 
holístiques en el moment que ho 
necessiten), l’alumnat amb NEE està 
més integrats i ha millorat la seva 
autoestima; i la persona docent se sent 
més segura perquè s’ha ampliat el seu 
ventall de recursos  i això afecta 
positivament l’alumnat. 

Així, heu observat que les tècniques 
d’aprenentatge holístic afavoreixen 
l’aprenentatge de l’alumnat amb 
NEE? 

Sí, hem vist que aquestes tècniques 
empenyen l’alumnat a participar de 
manera activa i motivadora en les 
activitats proposades, incloent els nens 
i nenes que mostren dificultats 
d’aprenentatge, conductuals o d’altres 
necessitats educatives especials. Per 
això, ens agradaria incorporar el ioga 
educatiu i les tècniques holístiques dins 
de les línies metodològiques de la 
nostra escola. 

 De moment però, s’està introduint, 
especialment, a la metodologia de la 
classe d’anglès, i s’observa que els 
nens i nenes mostren una actitud 
positiva envers l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres. I és que, quan tot 
l’alumnat se sent capaç de participar en 
activitats dinàmiques i engrescadores, 
l’aprenentatge és més significatiu. 

 Així és com nosaltres valorem el ioga 
educatiu i les tècniques d’aprenentatge 
holístic, com una eina que no només 
ens ofereix la possibilitat de millorar 
aspectes corporals i emocionals -- com 
ara una bona postura a l’hora de seure 
a la cadira, o bé la connexió conscient 
que s’estableix entre el cos i la  ment,  
l’eliminació de toxines negatives o la 
millora de la seguretat en un mateix-- 
sinó també perquè fomenta la inclusió, 

el respecte. Integra els alumnes perquè 
cap d’ells se senti exclòs. 

És per això que, per a nosaltres, les 
tècniques d’aprenentatge holístic i del 
ioga educatiu ajuden a aconseguir un 
aprenentatge no només integral sinó 
integrador. 

Els recomanaríeu als i les docents 
incorporar tècniques d’aprenentatge 
holístic a les aules? Què els diríeu? 

Júlia, tu què els diries? 

Recomanem integrar-les perquè hem 
vist que ajuden a desenvolupar en els i 
les alumnes: l’atenció, motivació i 
relaxació; la memòria i la concentració; 
l’observació i l’interès pels altres. Tant 
a nivell individual com grupal. 

I tu, Irma, Què els dius? 

Per animar als i les mestres a introduir 
aquestes tècniques a l’aula, els  diria 
que incloure-les no implica una pèrdua 
de temps o no avançar en els 
continguts, sinó que, a la llarga, és una 
inversió de temps que  ajuda l’alumnat 
a preparar-se per a les activitats d’aula, 
de manera que l’aprenentatge és més 
eficaç i agradable. 

L’aprenentatge holístic permet  fer un 
treball integrat entre cos i ment, però va 
més enllà ajudant els nostres alumnes 
a desenvolupar, de manera integrada, 
competències lingüístiques, socials i 
d’aprendre a aprendre durant tota la 
seva vida. 

 

 

 

  

                                                           
i i Veure full annex taula de validació elaborada per 
grup de treball RYE&CESIRE-CIREL i Estudi de cas: 
gràfiques de millora. 
 


