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ballem l’aigua? 
Treballar el moviment des de la idea de ser aigua, és tan orgànic i natural que sembla agradar a 

tothom, ens connecta amb alguna cosa molt essencial de nosaltres mateixos, i el moviment 
sorgeix de forma espontània. Ho hem pogut comprovar en el treball que realitzem amb els 

nens, nenes i les seves famílies, on a través d'un taller que porta per nom “el viatge de 
l'aigua”, experimentem amb totes les qualitats de moviment que té aquest element per 

finalment crear una coreografia que explica el cicle que realitza. 
Ens sorprèn sempre veure amb quina facilitat els nens i adults connecten amb aquesta idea i 
són capaços, sense haver ballat mai, de portar-la al terreny del moviment d'una manera molt 
natural, em dóna a pensar que aquests primers mesos de vida en el ventre de la mare queden 
tan marcats en la nostra memòria corporal que els moviments sorgeixen de forma instintiva 
amb una meravellosa facilitat. És curiós també veure, el plaer que produeix a les persones 
aquest tipus de moviment, els relaxa, els provoca un somriure tranquil i brillant, com si els 
calmés o els connectés amb l'essència de la vida... 

En aquest dossier pedagògic, us volem fer una sèrie de propostes per poder treballar el cos i el 
moviment a partir de la idea de l’aigua, ja que ens permet experimentar amb diverses qualitats 
de moviment, i ritmes, ampliant el vocabulari corporal i potenciant la creativitat dels que 
participen del treball. 

 

 

 

  



Proposta pedagògica 

 

Abans del treball corporal: 
 
-Parlem de l’aigua, dels seus diferents estats i el cicle que realitza, podem fer servir contes, 
cançons o propostes audiovisuals per ajudar-nos. 
- Reflexió sobre la importància de l’aigua per la vida a la terra. 

Treball de Moviment: 

1- Com sempre, abans de començar una activitat de moviment és important fer un petit 
escalfament que servirà per preparar el cos pel treball posterior i també per entrar en contacte 
amb el cos i l’activitat. 
Col·locats en cercle, mobilitzem lliurement les diferents parts del cos, des del cap fins als peus. 
Al moure, demanem als alumnes que explorin quines possibilitats de moviment tenen 
aquestes parts, cap, espatlles, braços, tòrax, no oblidem moure mans, dits, colze, canell, 
turmells, dits del peu fem un repàs ben complet, repassant totes les parts del cos des d'amunt 
fins a avall. 

 

 
 

2- Improvisació 
- Com es mou l’aigua?, asseguts a terra: 
- Comencem a moure les mans, imaginant que som aigua, fem moviments suaus, 

dibuixant cercles i corbes a l’espai 
- El moviment ha de ser fluid i no s’ha d’aturar mai. 
- A poc a poc, anem ampliant el moviment, i ja impliquem als braços, colzes, i espatlles. 



- Sense deixar de moure’ns ens anem aixecant  i seguim ampliant el moviment, ara ja de 
peu podem implicar l’esquena, els malucs i les cames, sempre imaginem que dibuixem 
amb el cos formes rodones i ondulants a l’espai i en totes les direccions. 

- Ens desplacem, ballant per tot l’espai, sense deixar de moure’ns en cap moment. 
- Podem jugar amb els ritmes i intensitats, per exemple proposant moviments molt lents 

i petits o molt ràpids, forts i grans. 
- És bo treballar suggerint imatges, com per exemple: un llac tranquil, o un mar un dia 

de tempesta. 
- Un cop hem arribat al màxim de moviment, anem decreixent, passant per tot l’exercici 

a la inversa, fins a acabar un altre cop asseguts a terra fen petits moviments amb les 
mans. 
 
 

3- La temperatura 
Ara que ja sabem moure’ns com l’aigua, podem jugar a passar per diferents 
temperatures. El mestre explica que té un botó invisible que pot pujar i baixar la 
temperatura de l’aigua. Repartim a tots els alumnes per l’espai i els demanem que es 
posin en una posició de “congelats” i comencem a jugar dient diferents graus. 
 
- 0 congelats 
-  d’1 a 30, moviments petits, suaus i tranquils 
- de 30 a 60, moviments més grans i desplaçats 
- de 60 a 90, moviments encara més grans i ràpids 
-  100, bullim, per tant fem salts i esquitxem amb braços i cames. 

 
 

Per acabar l’exercici podem dir 0, i des d’aquest punt de congelat anem pujant la 
temperatura fins a 20, i els demanem que es descongelin a poc a poc, “com un gelat” 
fins a acabar estirats a terra, han de repartir la baixada en aquesta conta de 20. 
 
 

4- Després d’improvisar amb totes aquestes idees, estem preparats per fer el ball del cicle 
de l’aigua, aquesta coreografia improvisada però pautada, primer la treballarem per 
separat, és a dir, treballant amb cada part que la conforma i finalment ho ajuntarem tot 
per ballar-la de principi a fi com una única coreografia. Ho podem fer tots junts, o bé 
separar el grup en petits grups i adjudiquem una part del cicle a cada grup. 

Temes a treballar de forma separada: 

Proposem els temes bàsics però alguns dels temes, tenen uns  complements  que 
podem incloure a la coreografia posant en joc la imaginació. 

 

 

  



A. El Mar: 
 

 

 
 
 
Omplim tot l’espai per crear entre tots amb els nostres moviments un mar molt gran. 
 

- Moviment:  Fluid, ondulat, suau, fort, amb impuls. 
- Mar tranquil 
- Mar mogut 
- L’onada: tots formant una línia, avancem cap endavant, creant una gran onada amb els 

braços, quan arribem davant de tot, saltem imitant l’ona quan trenca, després tirem 
enrere, suaument, per tornar a repetir. 
 
Ritme: Lent i ràpid 
Espai: Nivells, trajectòria, línia. 
 
Complement: Animals, vegetació, roca, coves. (vida i paisatge marí), podem ballar com 
peixos, moure’ns com les algues, etc. 
 

  



 
B. Vapor d’aigua:  

 

 

 
 
 
Des de la posició d’estirats a terra, anem pujant amb moviments ondulats de braços, 
fins a arribar el més amunt que puguem. 
 

- Moviment: Fluid, lleuger. 
- Ritme: suau, tranquil. 
- Espai: Nivells (moviment ascendent) 

 
També en aquest moment podem posar a prova la nostra força, per realitzar portés, 
aixecant a un altre company per arribar més amunt, ho podem fer en parelles o 
diverses persones aixecant a un. 
 
 

  



C. Els Núvols:  

 

 

 
 
Cada participant inventa una forma rodona amb el seu cos, creant un núvol de forma 
individual, a poc a poc aquests núvols es van ajuntant, ara 2, ara 4 fins a arribar a estar 
tots junts, creant un únic núvol molt gran i pesat entre tots, podem acabar aquesta 
coreografia fent un gran tro amb la veu per desfer el núvol i passar a la pluja. 
 

- Moviment: formes rodones que van canviant lentament, suau i continu. 
- Ritme: lent i ràpid. 
- Espai desplaçaments lliures per tot l’espai. 
- Treball de duos, quartets i tots junts. 

 
Complements: vent, ocells, avions. 
 

  



D. La Pluja:   

 

 

 

Ballem aixecant i baixants els braços,  també podem fer percussió amb mans i peus 
recreant el soroll de la pluja, o inventar una dansa-ritual de la pluja per demanar que 
plogui... 
 

- Moviment: ràpid i descendent 
 

- Ritme: Percussió corporal, piquem amb els peus i les mans, de fluix a fort i de fort a 
fluix. 
 

- Espai: Nivells, (descendent), desplaçament lliure per tot l’espai. 
 

- Complements: Neu, bassals, arc de Sant Martí. 
 

  



 
E. El Riu: 

 

 

 

Fem una filera, la persona que va davant guia al grup fent un recorregut per l’espai, 
recreant el curs d’un riu, fa moviments rodons, girs, salts, etc. la resta el va imitant, 
podem anar canviant la persona que guia. 
 
Moviment: Fluid, lent, ràpid, amb impuls. 
Ritme: lent, ràpid 
Espai: trajectòria, línia , corba. 
 
Complement: Pedres, ponts. 
 
La Coreografia 
 
Un cop treballades les diferents parts, unifiquem tot  creant una coreografia, 
respectant  l’ordre del cicle de l’aigua començant pel mar. 
Si ho hem treballat amb diferents grups, els organitzarem asseguts al voltant de l’espai 
i aniran sortint en ordre quan els hi toqui, sense interrompre per res la coreografia. 
Es una coreografia cíclica, per tant quan finalitza, el riu torna al mar i repetim tot,  
tants cops com vulguem. 

  



 Surgència de materials:  

Per ajudar-nos podem fer servir diferents elements i materials, com per exemple:   

 

Mar:  

- Cintes o teles de diferents blaus o blanc. 

- Un gran plàstic de pintor o petits trossos d’aquest. 

- Vaixells de paper, o un gran vaixell. 

- Mitjons de colors per posar a les mans, amb un ull enganxat a cada banda per simular 
peixos. 

Núvols:  

-Bosses transparents grans plenes d’aire i paperets o globus. 

Pluja:  

- Pals d’aigua (instrument) 

- Paraigües 

- Cintes de colors per l’arc de Sant Martí 

 

Proposta de músiques que podem utilitzar: 

-Peixinhos  do Mar , de Barbatuques ( percussió corporal) 

-Andando Pela Africa, de Barbatuques. 

- Guitare Bambou de Rene Aubry 

-Dansons sous la pluie de Rene Aubry 

- Waltz de Balenescu  Quartet 

- Kadoran de Yann Tiersen 

 

En concret per la coreografia final podeu fer servir:   

-Stars  de  Bobby Mc Ferry-Yo yo Ma. 

 

  



Enllaços d’interès: 

 

http://www.edu365.cat/infantil/la_gota_carlota/ 

https://contesiciencia.wordpress.com/2014/10/02/la-curta-historia-duna-gota-beatrice-
alemagna/#more-535 

https://www.youtube.com/watch?v=IDWMqNx4Q9Q 

http://www.paeria.es/cas/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=4046&Dia=1&Mes
=6&Any=2009&IdDepartament=-
1&TextCerca=&Consulta=False&PaginaAnterior=/cas/ajuntament/noticies.asp 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/goteta/jclic/la_gote
ta.jclic.zip&lang=ca&title=El+viatge+d%27una+goteta+d%27aigua 


