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A totes les persones que m’han obert les portes, ajudat i acompanyat, 
en aquest camí d’aprenentatge que ha representat la introducció del 
yoga en les meves classes des del 2007. La majoria encara presents 
en el meu dia a dia mitjançant l’associació RYE ESPAÑA.  

Molt especialment, a les quatre docents que van tenir el valor de 
posar-se al davant en aquells inicis del RYE ESPAÑA: Les nostres tres 
presidentes, Lídia Serra, Eulàlia Muñoz i Dolors Garcia, sempre 
acompanyades per la supersecretària, Teresa Lladó.  

Gràcies a totes i a tots.  
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1. Com he arribat aquí?  

 

Vaig iniciar la meva relació amb el yoga mesos després del triple naixement que va 

significar el naixement de les meves filles. Al 1980, elles naixien a una vida extrauterina i jo 

a una aventura d’aprenentatge en la que encara em trobo. La quotidianitat resultava 

complicada i la sobrecàrrega va anar instal·lant-se en el meu cos. Ser mare per primera 

vegada i haver patit després del part un atac d’eclàmpsia no ajudava gaire, em sentia dèbil, 

desbordada, perduda... ¿Com gestionaria la meva vida personal i professional a partir 

d’ara? ¿I la vida compartida amb la meva parella, la que naixia com a mare, les relacions 

familiars amb els pares i germans a Sevilla,...? Una muntanya virtual m’angoixava amb 

preguntes que buscaven respostes mentre m’esforçava per continuar caminant. De fet, tot 

anava “bé”, però el meu cos m’enviava missatges contraposats i la decisió d’escoltar-lo em 

va portar a classes de yoga. Així vaig conèixer en Swami Gushananda i el seu centre del 

carrer Bonavista a Barcelona. 

Aquells vespres eren moments de contacte amb l’Encarna que sentia bategar. De 

l’entrevista amb el Swami va sorgir el meu mantra, el que ell va estimar podia ajudar-me, 

mentre m’esforçava per seguir les seves directrius, sense preguntar gaire. No recordo quan 

va durar aquell primer contacte amb el saber del yoga, però quan retorno a imatges 

d’aquell passat, em visualitzo asseguda repetint el meu mantra, intentant seguir-lo, mentre 

mil·liars d’idees passen i tornen a passar per la meva ment. L’entorn m’ajudava a respirar, 

però sovint percebeixo una sensació de neguit, d’inquietud, com a vivència predominant.  

A partir d’aquests inicis, el yoga ha estat present a la meva vida, si bé fent un recorregut 

similar al del Guadiana. A vegades presencialment, a vegades soterradament. 

Presencialment, en centres d’esport propers al treball o un centre cívic proper a casa; 

soterradament, en èpoques sense cap pràctica específica i acompanyades de lectures 

esporàdiques. Una dinàmica que va canviar radicalment amb la meva incorporació a l’IES 

Mercè Rodoreda de L’Hospitalet de Llobregat durant el curs 2002-2003.  

La incorporació dels adolescent de 14 a 16 anys a l’escolaritat obligatòria va comportar 

canvis significatius dins l’estructura organitzativa escolar per als centres de Primària i de 

Secundària. El Departament d’Ensenyament va escorçar la vida acadèmica dels primers, 

quan incorporà tot l’alumnat a partir dels onze-dotze anys als centres de secundària, un 

desplaçament estudiantil que va comportar una reforma laboral paral·lela. Gran nombre de 

docents de primària vam ser desplaçats a centres de secundària i, tot i que alguns ja ens 

havíem avançat fent oposicions a secundària, milers de docents vam començar a peregrinar 

per la xarxa educativa fins a trobar un destí nou i estable.   

Durant aquesta aventura professional en instituts de secundària, i després de divuit anys a 

l’educació primària, vaig viure dos moments àlgids:  
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➢ La nova plaça definitiva a un centre de Formació professional, l’INS Provençana de 

L’Hospitalet de Llobregat (1992–2000) i  

➢ El contacte durant dotze anys amb L’Eulàlia Muñoz, professora del Departament de 

Llengua Anglesa de l’IES Mercè Rodoreda i amb la que havia compartir classes de 

yoga (2002–2014). 

  

Espero no necessitar mai tot el que he après en aquest centre. 

Isabel Martí, Biòloga 

(INS Provençana, 2000) 

 

La Isabel Martí, l’Eugènia Vila i jo mateixa vam tutoritzar la primera i única promoció d’ESO 

en aquest centre de Formació Professional. Dos grups d’alumnes rebotats d’altres centres 

de l’Hospitalet vam constituir la nostra promoció i en aquell acompanyament escolar vam 

desenvolupar totes les estratègies educatives que coneixíem, restant obertes a les que 

havíem d’improvisar en les reunions setmanals de l’equip coordinador. Com va verbalitzar la 

nostra companya, aquells quatre anys van estar un màster educatiu teòric-pràctic. De fet, 

la meva tesi doctoral està basada en les vivències personals i professional d’aquell temps1. 

El somni d’una gran part del professorat era continuar com a institut de Cicles de Formació 

professional exclusivament. La implementació de la ESO (Educació Secundària Obligatòria) 

els havia portat a acceptar aquell grup, obrint la matriculació a alumnat en l’últim moment 

del curs 1996-1997, però va estar l’única vegada. Al curs següent, el Departament va 

acceptar la seva proposta i el somni es va convertir en realitat, un desig que va acabar 

desplaçant al professorat de matèries comuns paulatinament. A mi en el curs 1999-2000.   

 

Després de dos anys en dos instituts diferents, vaig aconseguir plaça definitiva a l’INS 

Mercè Rodoreda on treballava la meva antiga companya de classes de yoga, Eulalia Muñoz 

Bárcena. Ella havia esdevingut professora titulada per l’AEPY, i la meva arribada al centre 

ens va permetre compartir el seu treball en la introducció del yoga a les classes. Per a mi 

un inici, per a ella una continuació que m’ha anat portant a la formació que finalitzo en 

aquests moments. L’Eulàlia em va invitar a formar part del grup de yoga a l’educació que 

s’havia iniciat dins del marc de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UAB 

(Universitat Autònoma de Barcelona) al 2007, més tard, vam compartir la creació del RYE 

ESPAÑA2, associació fundada al 2011 i continuadora dels principis del RYE FRANÇA a la 

vegada que completàvem la nostra formació en tècniques RYE. Un acompanyament que 

s’ha transformat en l’actualitat en formacions, seminaris i alguna conferència compartida 

fora del nostre centre.    

 

 
1 ROMERO BUIZA, ENCARNACIÓN (2012) El devenir docente de una profesora de Lengua inglesa en Secundaria. Un 
estudio narrativo a partir de la inmersión reflexiva en la propia práctica en tiempos de cambio educativo. Departament de 
Didàctica i Organització Educativa Universitat de Barcelona. 
2 RYE significa “Recherche sur le Yoga dans l’Éducation” (Recerca del Yoga a l’Educació). 
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Durant el curs 2013-2014, vaig coordinar la inauguració d’un grup de ioga a l’educació a 

l’ICE de la UB (Universitat de Barcelona) amb la meva companya Maruja Rabat Monrós. Un 

grup integrat per una part dels membres d’aquell equip inicial davant la impossibilitat de 

continuar dins del marc de la UAB. Els vincles establerts amb la universitat havien estat 

molt importants per a totes nosaltres i desitjàvem mantenir el mateix nivell de qualitat. Per 

tant, mitjançant la responsable de l’ICE de la UB en aquells moments, la doctora Núria 

Lorenzo Ramírez, vam presentar un projecte d’intervenció a mig i llarg termini. Una llavor 

que ha continuat germinant i que va constituir l’origen del GRIAE (Grup de Recerca de Ioga 

en l’Àmbit Educatiu) on docents de la nostra associació i aliens a ella continuen defensant 

activament la importància d’aprofundir en els beneficis de la introducció de tècniques de 

yoga en el món educatiu, una relació inevitable quan realment aboquem per una formació 

integral, holística, de la persona. 

A nivell personal, i des del 2007 fins al 2014 que em vaig jubilar, el yoga ha estat present 

en les meves aules. Viure i constatar les seves possibilitats per a la millora de 

l’aprenentatge a tots els nivells, m’ha convertit en una de les fans de la seva aplicació als 

espais educatius. Per una altra banda, en acceptar la tasca de formadora de l’associació 

RYE ESPAÑA durant el curs 2012-2013, vaig assumir el compromís de formar-me com a 

professora de yoga, un repte que ha ampliat la meva mirada i m’ha permès endinsar-me en 

l’oceà d’oportunitats i beneficis que aquesta pràctica mil·lenària representa. 
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2. Per què el yoga a l’educació? 

 

     

Parlar de yoga implica remuntar-nos a la cultura hindú i, en general, al coneixement 

religiós-filosòfic de la Índia que té el seu origen en els Vedes. Durant molts segles la 

transmissió d’aquest saber va estar oral, és a dir, de mestre a deixeble mitjançant la 

recitació, fins començar a sistematitzar-se a partir del savi Patanjali al voltant de 500 anys 

abans de Crist. Els seus Yoga Sutras  representen els fils (sutra vol dir fil) que conformen 

el tapis on descansa l’origen de les aplicacions actuals del yoga. Aquest compendi de 196 

aforismes3, o Sutras, dividits en quatre capítols o Padas, engloben tots els aspectes de la 

vida, començant per un codi de conducta prescrit (Yama) i finalitzant amb l’ésser humà 

que veu el seu propi i autèntic Sí-mateix (Samadhi). El text recopila el coneixement 

existent sobre el yoga en aquells moments, aportant una definició relacionada amb 

l’essència de la seva pràctica. El yoga busca “calmar les fluctuacions de la ment, aturar els 

moviments de la consciència ” (Yogaschittavritti nirodhah (Y.S. I.2). Constitueix un mitjà 

per aquietar-la i alliberar-la de les distraccions i obscuritat exterior per tal de percebre 

amb claredat la nostra veritable essència. Una perspectiva que evidencia com la filosofia 

del ioga pot impregnar les activitats a les nostres aules d’una llum que obri les portes a 

estratègies facilitadores de l’atenció, la concentració, el desenvolupament personal i 

social, afavorint un aprenentatge respectuós amb la persona, les seves intel·ligències i les 

seves potencialitats.  

En aquest sentit i ja en el context d’aula, diverses i variades raons responen a aquest 

interrogant d’inici, passo a enumerar algunes que estimo força evidents: 

✓ “Pareu atenció!!” “Calleu!!” “Concentreu-vos!!” “Escolteu-me!!”... i podríem 

continuar amb més interjeccions enfocades a mantenir un mínim d’ordre i calma en 

el context escolar. Unes premisses bàsiques per tal d’iniciar la classe, aquesta 

relació d’ensenyament aprenentatge que representa. No obstant,  ¿quan dediquem 

un temps a ensenyar l’alumnat en aquest sentit? Actuem com si aquest esforç fos 

fàcil de realitzar, quan la pràctica ens mostra dia rere dia tot el contrari. 

✓ Calma, escolta, observació, atenció, concentració, memorització,... paraules que 

tenen una relació evident amb el yoga i que desitgem trobin un espai a les nostres 

 
3 Un aforisme és una sentencia breu i doctrinal que pretén expressar un principi d’una manera concisa, coherent i, en 
aparença, tancada. Es proposa com a regle d’alguna ciència o art.  
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classes. La dispersió dels infants, aquest viure cap a fora, aquest viure sovint a la 

zona zapping, implica dificultats per aturar-se, per reconèixer el propi cos, per ser 

conscients del que senten, per atendre i concentrar-se. El yoga aporta estratègies i 

tècniques que ens permeten relaxar el cos, enfocar l’atenció, centrar la ment,... tot 

estimulant zones del cervell implicades en l’aprenentatge.  

✓ La integració del yoga en la metodologia docent canvia el clima d’aula, un fet que 

permet optimitzar les condicions d’aprenentatge. El yoga és per excel·lència la 

disciplina del cos i de la ment i les seves tècniques faciliten que el mental 

esdevingui actiu i receptiu a la vegada. 

Moltes més aniran sorgint al llarg d’aquest treball. No hi ha dubte que els docents que 

practiquen yoga hem experimentat els seus beneficis a nivell personal, però quan ens 

atrevim a anar més lluny, s’obre un ventall d’oportunitats a nivell professional. La meva 

companya del Departament de Llengua anglesa em va animar en aquest sentit amb dues 

accions:  

➢ La invitació a compartir aquests beneficis amb el meu alumnat i  

➢ L’acompanyament per a formar-me en tècniques de yoga a l’educació (TYE). Una 

formació que ella havia iniciat amb altres mestres i que en aquells moments es 

realitzava a França exclusivament.   

Com a disciplina que neix en el sí de l’experiència humana a nivell físic, mental, emocional i, 

inclús, espiritual, el yoga facilita un món d’aprenentatge i ensenyament nou. Si bé les 

docents que s’estaven formant en aquells moments en les estratègies del yoga a les aules 

havien de desplaçar-se a França, a partir del 2008 algunes professores del RYE FRANÇA 

van desplaçar-se a Barcelona i la mateixa Micheline Flak va impartir formació a Castelldefels 

en Tècniques de Relaxació, Yoga i Educació (TRYE), essencialment en Yoga Nidra, un fet 

que va permetre els contactes amb la nostra fundadora, la professora Micheline Flak. 

 

2.1. Què és el RYE? Orígens del  yoga a l’educació 

 

                                                                              

 

Al voltant d’aquesta docent es va crear el RYE FRANÇA. Naixia del creuament entre els 

principis del yoga mil·lenari i la llei educativa nacional francesa, per tal de respondre a la 

El RYE (Recherche sur le Yoga dans l’Éducation) és una 

associació integrada per docents i professorat de yoga, 

fundada a París per Micheline Flak, universitària, professora 

de llengua anglesa i de yoga, doctorada en Literatura 

americana i diplomada per la Bihar School of Yoga (Índia) i 

per la Federació Francesa de Hatha Yoga.  
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demanda educativa d’acompanyar el creixement holístic, és a dir, integral, de l’alumnat al 

llarg del seu procés escolar. Aquesta proposta pedagògica va obrir les portes a l’aplicació 

de les tècniques que proporcionava el yoga com a estratègia metodològica. La marca RYE 

està patentada a nivell mundial, té branques a molts països del món i especialment a 

Europa i Amèrica Llatina. Des de la seva creació al 1978, el RYE s’ha expandit a nivell 

internacional trobant-se seus arreu del món i fundant-se l’associació internacional EURYE 

(European Union of RYE) a l’any 2000. Com he esmentat anteriorment, al novembre de 

2011, un grup de docents i professores de yoga il·lusionats i il·lusionades vam crear 

l’associació RYE ESPAÑA, membre de l’EURYE i amb seu a l’Hospitalet de Llobregat. Entre 

d’altres activitats, organitzem tres blocs formatius anuals4 (els continguts bàsics els exposo 

posteriorment), reconegudes dins el Pla de Formació del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i a nivell oficial en d’altres països.  

En juliol 2014, els seminaris RYE van obtenir el reconeixement oficial com a formació 

reglada del Ministeri d’Educació francès. Vam ser qualificats com a associació educativa 

complementària de l’ensenyament públic. Així, les persones acreditades amb el Certificat 

RYE es consideren habilitades per integrar les tècniques de ioga en la seva docència i/o 

dinamitzar tallers de ioga en el marc de la reforma dels ritmes educatius. Recordem que al 

sistema educatiu francès, les activitats extraescolars formen part del Currículum escolar. En 

l’actualitat, les tècniques RYE s’ensenyen oficialment, a nivell universitari, a l’Institut 

Superior de Pedagogia de París.  

Al febrer d’aquest any 2018, es celebrà el 40 aniversari del RYE FRANÇA (1978 – 2018), 

una majoria d’edat que ens remunta al 1978 i a la ciutat de París. Professorat de yoga i 

docents de tot les associacions internacionals hem compartit activitats, reflexions i 

valoracions mitjançant una pàgina web creada específicament per a l’ocasió. RYE ESPAÑA 

va difondre un kit pedagògic dissenyat per RYE FRANÇA on pràctiques relacionades amb 

cada etapa escolar (infantil, primària i secundària), aportaven idees per tal de celebrar 

aquest significatiu aniversari. Igualment, vam compartir un mapa interactiu 

“carteinteractive” on la inscripció de les activitats dutes a terme a l’aula es podia visionar a 

tota Europa. Un abast de participació internacional sobre l'aplicació del  yoga a l’educació. 

Des de la nostra pàgina web, s’animava a escriure  alguna ressenya i fer fotos de la pròpia 

pràctica per tal de penjar-les al  Facebook Rye España  i a la vegada  al Facebook Rye 

France. A França, l’adreça "Semaine du yoga dans l'éducation" va estar creada 

expressament per posar en comú i intercanviar experiències. 

A nivell local, i ja més centrada en la projecció nacional, només destacar que el RYE 

ESPAÑA, al seu article 3 dels Estatuts Fundacionals, exposa como fins de la nostra 

associació els següents objectius: 

 
4 TYE (Tècniques de Yoga a l’Educació), TRYE (Tècniques de Relaxació, Yoga i Educació) i El Yoga i les Necessitats 
Educatives Especials. 

https://www.facebook.com/RYE-Espa%C3%B1a-Yoga-en-la-ense%C3%B1anza-429693000473705/
https://www.facebook.com/pg/rye.yoga/posts/
https://www.facebook.com/pg/rye.yoga/posts/
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1.- Motivar a los docentes, los padres y los educadores y cualquier persona interesada en 
el desarrollo humano, para poder conseguir su propia realización personal mediante la 
práctica del yoga y de otras disciplinas asociadas. 
 
2.- Promover en beneficio de los niños, los adolescentes y los adultos, los métodos 
pedagógicos que ofrece el yoga, las técnicas tradicionales y las virtudes del mismo. 
 
3.- Colaborar con otras disciplinas del bienestar y otros métodos pedagógicos orientados al 
desarrollo óptimo de la persona. 
 
4.- Contribuir a la obtención de una visión pluralista de la educación, y colaborar en el 
encuentro de las diversas asociaciones de yoga, como entre los docentes de diversos 
campos, y cualquier persona vinculada con la educación. 
 
5.- Mantener relaciones regulares con otros grupos similares en el extranjero. 
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3. Referents teòrics de les tècniques de yoga en el món educatiu 

 

Quan desitges plantar flors i arbres al teu jardí, què fas primer? Simplement regues les 

llavors amb aigua? Moltes persones fan això segurament, però no creixerà cap planta. El 

primer que has de fer és preparar bé la terra. Obres un solc i tires en ell les llavors, aquestes 

llavors sí que podran convertir-se en magnífiques flors i arbres. El mateix passa amb l’esperit 

humà. A l’igual que la terra, hem de preparar-ho per tal que creixi.  Sw. Satyananada, 2005.  

 

D’aquest esperit està embolcallada l’essència de les activitats que proposem dins del Marc 

curricular del Yoga a les aules. Des del RYE busquem espais relacionals i comunicatius que 

preparin el nostre alumnat per a un aprenentatge que extregui el millor rendiment tant de 

les seves capacitats i habilitats acadèmiques com humanes. Les activitats de Yoga neixen 

d’aquesta disciplina ancestral que ha guiat un camí d’autorealització personal i col·lectiu per 

a aprenents de qualsevol edat durant molts segles. Pràctiques, que adaptades al context 

educatiu, afavoriran un creixement de qualitat i holístic (físic, mental emocional i social) per 

al nostre alumnat.   

Les bases de la filosofia RYE, el seu Marc referencial per a la introducció del yoga a 

l’escola, el conformen set principis que constitueixen els fonaments de les tècniques 

desenvolupades dins de l’àmbit escolar. S’exposen a continuació aquests principis recollits 

en el nostre ideari amb la intenció de servir com a referents filosòfics per a una bona 

pràctica a les aules: 

I. Els professors s’hauran de formar abans de pretendre introduir el yoga a l’escola. 

Hauran d’haver obtingut un certificat expedit per un organisme competent en aquest 

àmbit concret. Seria ideal que les facultats de formació del professorat (en els seus 

cursos de capacitació didàctica en les diferents especialitats) proposessin una 

formació d’aquest tipus als futurs ensenyants. 

II. La relaxació és prèvia a una atenció de qualitat. No hauria de durar més de 5 o 6 

minuts. Hauria de consistir essencialment en una presa de consciència sistemàtica 

de l’entorn, del cos i de la respiració; és aconsellable limitar la utilització d’imatges 

interiors.   

III. Als joves en edat escolar no se’ls ha d’introduir en la retenció ni en la modificació del 

ritme respiratori. La simple presa de consciència de la respiració implica una 

regularització de les fases respiratòries i, per tant, tranquil·litat emocional.    

IV. Els exercicis de yoga postural i/o de desenvolupament de l’atenció i de la 

concentració s’han d’adaptar al nivell d’edat i de comprensió dels alumnes, la qual 

cosa implica una gran agilitat d’observació per part dels ensenyants. 
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V. El RYE no atén ni l’espiritualitat ni la religió. Actua per conduir els protagonistes de 

l’educació a comportaments més correctes i més adequats d’acord amb l’objectiu 

final de l’escola, que és el d’aprendre millor en un ambient agradable. 

VI. Fem de la rehabilitació del silenci un element favorable a la relació interpersonal, a la 

qualitat de l’aprenentatge i al coneixement d’un mateix.  

VII. Estem oberts a un yoga adaptat a les exigències de l’escola, sense deixar de donar, 

per això, per a cada exercici proposat, la referència a la tradició 

yòguica.  

Aquests principis, basats en l’experiència i la tradició yòguica, es 

preconitzen tant al RYE FRANÇA com a les associacions RYEs europees 

(EURYE). Per tant, cal endinsar-se en el marc teòric que serveix de 

referent als set principis de la metodologia RYE exposats. D’on neixen els 

referents teòrics de les tècniques RYE? Brollen de quatre rius de 

coneixement nascuts en moments diferents. Uns rius que s’enriqueixen al llarg del seu 

itinerari amb les aportacions del temps i del camí. 

A. L’Ashtanga Yoga de Patañjali. 

B. Conèixer, fer, conviure i ésser: Els quatre pilars de l’educació, Jaques Delors 

C. Els estudis de Howard Gardner sobre les intel·ligències múltiples al 1983, i 

D. Les investigacions sobre el cervell i l’aprenentatge a partir dels 90. 

 

A. L’Ashtanga Yoga de Patañjali 

 

Els Objectius, tant del RYE com de l’EURYE, beuen de les fonts de l’Ashtanga Yoga de 

Patañjali5, savi hindú que va recopilar els ensenyaments orals de la seva època en diversos 

textos. Un compendi de saber que ha transcendit els temps. El savi Patañjali marca un 

itinerari de coneixement profund i experiencial que busca aconseguir el benestar de la 

persona i que té com a referent primordial l’esmentada definició de la paraula Yoga. En els 

seus Yoga sutras, descriu els mitjans per superar les afliccions del cos i las fluctuacions de 

la ment que representen els obstacles per al desenvolupament espiritual. Com he comentat 

anteriorment, Patañjali diu: 

“Yogaschittavritti nirodhah” (Y.S. I.2) “El Yoga és aturar els moviments de la consciència”.  

 
5 Gran part del que sabem sobre Patañjali prové de llegendes. Es parla d’ell, com un Svayambhu, un ànima evolucionada 
encarnada per voluntat pròpia per tal d’ajudar a la humanitat. Va assumir forma humana, experimentà l’alegria i el dolor i 
aprengué a transcendir. Las paraules de Patañjali són directes, originals i, tradicionalment, se les considera d’origen diví. 
Patañjali va escriure sobre tres temes: gramàtica, medicina i yoga. 
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Sota aquesta definició enfocada cap a una calma profunda de les fluctuacions del 

pensament, s’estableix una seqüència de vuit graons. El RYE aplica els 6 primers a 

l’Educació. El camí i les fites que ens marquen els primers sis passos dels vuit totals, 

constitueixen una base teòrica per a les activitats que es proposen a aquells docents que 

desitgen implicar-se en l’aprofundiment en tècniques de yoga dins el món educatiu, un 

projecte de millora de l’aprenentatge i de creixement professional i personal. Passo a 

enumerar-los breument des del símil d’un arbre majestuós: 

1. YAMA. Viure junts. Les arrels de l’arbre 

“Ahimsa (no violència), satya (veracitat), asteya (no robar), brahmacarya (control dels 

sentits), aparigraha (no acumular), yamah” (Y.S. II.30) 

Cinc aspectes que constitueixen el primer pas d’aquest sistema. Un codi social basat en les 

relacions i la comunicació: Viure amb harmonia amb els altres. S’enfoca cap a la disciplina 

externa i els principis universals, representant un codi ètic de conducta. 

  

Quins beneficis aportaria el viure junts, Yama, en relació al context escolar? Podem parlar 

de tres essencials: Respecte cap un mateix i envers els altres; aprendre a treballar junts i a 

escoltar-se i escoltar els altres. 

2. NIYAMA. Fer neteja. El tronc 

“Sauca (Neteja externa i interna), santosha (satisfacció), tapah (austeritat), svadhyaya 

(estudi texts sagrats), isvarapranidhanani (lliurar-se a la divinitat), niyamah” (Y.S. II.32) 

Dibuixen un codi personal adreçat a la eliminació de toxines i pensaments negatius, 

mantenint el cos, la ment i l’esperit sans. Disciplina interna que explica el que hem de fer 

per tal que la relació amb nosaltres mateixos sigui adient i d’acord amb el Dharma. Aquests 

principis d’autoregulació individual completen els preceptes ètics que comencen amb Yama 

i ajuden al nostres alumnat a ser conscients de la importància de: Mantenir un cos i una 

ment sans; cuidar l’entorn net i a la vegada a un/a mateix/a i aspirar a créixer, a canviar . 

3. ASANA. Postures. Les branques 

D’aquests principis, Ahimsa, no violència, el respecte a la vida, 

és el més important. Una actitud que resulta fàcil d’acceptar 

en relació al altres, però complicada quan parlem de la pròpia 

pràctica, doncs implica evitar fer-se mal; saber què es pot fer i 

què no; acceptar els propis límits, és a dir, avançar a la 

mateixa vegada que s’està atent/a a la zona de confort i 

seguretat. Ahimsa requereix una pràctica enfocada en 

l’alineament i les sensacions, que s’allunya de forçar les 

articulacions i/ o els músculs més enllà dels seus límits.  

 



14 
 

Asana és fermesa corporal perfecta, estabilitat de intel·ligència i benevolència d’esperit. 

Postura corporal, però també postura mental. La pràctica dels asanas s’orienta a redreçar 

l’esquena, la columna vertebral, doncs el més important és alinear-se per tal d’adoptar una 

postura correcta que permeti enfortir i purificar el nostre cos;  atendre als òrgans d’acció i 

de percepció i observar les sensacions internes i externes. La nostra consciència es va 

despertant mitjançant la pràctica dels asanas, una pràctica que ha d’anar acompanyada, 

sobretot, d’una actitud sostinguda sobre els dos passos anteriors: Yamas i Niyamas. 

Les postures o asanas permeten recuperar l’estat d’alineament natural del nostre cos i,   

mitjançant una pràctica regular i continuada, estar present, conscient, de les accions i 

sensacions que sorgeixen. De tal manera que, malgrat puguis allunyar-te dels límits que 

marca la teva zona de confort, no estàs forçant, simplement estàs expandint les teves 

capacitats, et superes millorant dia rere dia. El veritable esforç yòguic lliga amb una 

pràctica intel·ligent i de qualitat, on els asanas poden fluir energèticament, acompanyats de 

salut i benestar. 

Practicar asanas respectant els principis universals d’alineament implica realitzar un esforç 

cada dia més refinat, precís, fins que aquest es converteix en un delitar-se en la pràctica. 

Aplicar-ho a la pràctica escolar comporta: Desenvolupar la consciencia corporal; augmentar 

la salut i la força i millorar la confiança, uns beneficis que no podem obviar. 

4. PRANAYAMA. Respiració. Les fulles 

La intenció és respirar conscientment i regular la respiració per tal d’equilibrar i recarregar 

l’energia vital. Calmar les emocions. El vocable Pranayama té un ampli significat: alè, 

respiració, vida, vitalitat, energia, força. Pranayama és entendre la dimensió de l’alè. 

Segons Sankaracharya, la veritable expiració és un buidat total de la ment, de tots els seus 

desitjos; la veritable inspiració és la realització del “Jo sóc Atman (esperit)“, i la veritable 

retenció és el ferm sosteniment de la ment en aquesta convicció.  

L’aplicació del Pranayama a les aules ens permetrà: Entendre cóm respirar correctament; 

augmentar la vitalitat i aprendre  a controlar  la respiració per portar tranquil·litat.  Una 

bona gestió de la respiració actua sobre el sistema nerviós Parasimpàtic, apaivagant i 

calmant les sensacions provocades pels neguits i tensions que viu el nostre alumnat a les 

aules.  

5. PRATYAHARA. Relaxació. L’escorça  

Aprendre a retreure els sentits, la ment i la consciència cap a l’interior, allunyar-nos del 

contacte amb objectes externs, descansar i recuperar forces. Estar relaxats i atents 

comporta una major receptivitat en l’alumnat per aprendre. La relaxació és el pas previ i 

necessari per a una atenció de qualitat. Pratyahara implica més possibilitats de 

desenvolupar tant la calma com els sentits interns, essencials per a la memorització i 

l’assimilació d’allò que aprenem.  
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Pratyahara invita a un control conscient de la ment sobre les pròpies accions, emocions i 

pensaments, per tal de relaxar-se i adreçar-se cap on desitgem. Una possibilitat que 

faciliten els dos passos anteriors, doncs Asanas i Pranayama conformen la subdivisió del 

Raja Yoga coneguda com Hatha Yoga,  que busca crear condicions físiques, mentals i 

emocionals òptimes pe tal d’afavorir la pràctica dels estats més interns, inclús meditatius, 

podent considerar el Hatha Yoga com un apropament a la meditació. De fet, constitueix la 

base del camino de la renuncia. 

6. DHARANA. Concentració. La saba 

Es defineix Dharana com l’atenció sostinguda en un punt. Presència mitjançant una bona 

atenció; mantenir una ment enfocada i concentrada que s’allunya de la dispersió. Un estat 

d’atenció qualitatiu que desemboca en una concentració facilitadora de l’aprenentatge. 

Si concentres tots els raigs del sol mitjançant una lent, poden cremar un tros de 
paper o de cotó. Però els mateixos raigs dispersos no poden fer-ho. La ment 
concentrada et servirà com un potent far per a descobrir els tresors de l’ànima i per 
aconseguir la suprema riquesa de l’Atman (el Ser).       Swami Sivananda, (2006:91)   

Una ment enfocada permet: Estabilitzar i augmentar la atenció, desenvolupar la memòria i, 

finalment, aprendre a utilitzar la nostra capacitat mental. Aquesta ment concentrada 

constitueix un dels objectius primordials dels referents teòric-pràctics que s’han anat 

construint des de la filosofia RYE. Dharana inicia els tres últims tres passos de la pràctica 

interna del Raja Yoga. Els dos nivells posteriors de l’Ashtanga Yoga, Dyana relacionat amb 

la meditació, i Samadhi, un nivell de consciència superior on no existeix divisió entre el/la 

coneixedor/a i allò conegut, s’emmarquen fora dels continguts escolars segons els principis 

RYE, tot i que a l’apartat 6.2 titulat: Per què els sis primers passos de Patañjali? Yoga i 

Mindfulness, explicito la relació de les activitats RYE amb la meditació, Dyana.  

 

B. Conèixer, fer, conviure i ésser: Els quatre pilars de l’educació, Jaques Delors  

 

L’educació ha de contribuir al desenvolupament total de cada individu, és a dir, esperit i cos, 

intel·ligència, sensibilitat, sentit estètic, responsabilitat personal i l’espiritualitat. L’objectiu 

del desenvolupament és la realització completa de l’ésser humà.     Informe Delors, 1996. 

Aquest informe va marcar un abans i un després dins del món educatiu. Elaborat per la 

Comissió Internacional sobre Educació al Segle XXI, presidida per Jacques Delors per 

encàrrec de la UNESCO, quan Federico Mayor Zaragoza era el seu director, exposa tota una 

sèrie de recomanacions amb vista als canvis que tindrien lloc al segle següent. El 

document, publicat l’any 1996, porta per títol Educació: hi ha un tresor amagat a dins. 

S'estructura en tres parts, una primera descriptiva i prospectiva, una segona de principis i 

l’última d’orientacions, i cada capítol inclou recomanacions. El missatge que conté posa de 

manifest el valor de l’educació com a factor més important per a la pau i el 
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desenvolupament de les persones i les societats. Al mateix temps, es reconeix que el 

procés d’aprenentatge dura tota la vida. Les alternatives que es plantegen al nou segle i 

que es recullen en aquest informe són termes polaritzats que busquen relacionar-se, tot 

evitant que el pols es localitzi nomes en una banda de la dicotomia que anomenen. Entre 

d’altres es proposen: Globalització/localització, societat de la informació/societat educativa, 

creixement econòmic/creixement humà, tradició/modernitat, etc. La part central i més 

coneguda de l’informe, la dels principis, proposa els quatre pilars que haurien de sustentar 

l’educació: Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ésser. 

Conèixer , Fer, Conviure i  Ésser, quatre termes que marquen un punt d’inflexió en les 

orientacions educatives que va establir la UNESCO i que transmeten una visió integrada de 

la educació en base a dos conceptes essencials: l’aprenentatge al llarg de tota la vida i 

contemplar la persona en totes les seves vessants, dos aspectes que la disciplina del yoga 

sempre ha tingut en compte. Swami Sivananda definia el yoga com: 

...una vida completa. Un mètode que revisa totes les facetes de la personalitat 

humana. El yoga és un sistema d’educació integral. Educació no solament del cos i la 

ment(o intel·lecte), sinó també de l’esperit interior (2006:509). 

Quines són les implicacions bàsiques de cadascú d’aquests pilars? 

- Aprendre a conèixer, defensa un coneixement ampli que permeti aprofundir en un 

determinat nombre de matèries. Es tracta que cada individu aprengui a comprendre el món 

que l’envolta, a conèixer, a descobrir, a realitzar una recerca personal. 

- Aprendre a fer, la competència necessària per a afrontar nombroses situacions i fomentar 

el treballa en equip. Poder actuar sobre l’entorn. La capacitat de comunicar, de treballar 

amb els altres, de dirigir i de resoldre conflictes, esdevé cada vegada més important. 

- Aprendre a conviure, viure junts, aprofundint en la comprensió de l’altre i la valoració de 

la interdependència, jo sóc tu, tu ets jo. Participar i cooperar amb els altres en totes les 

activitats humanes. Aquest aprenentatge representa un dels principals reptes de l’educació 

en l’actualitat. L’educació té com a missió ensenyar la diversitat de l’espècie humana, la 

consciència de les semblances i de la interdependència entre tots els éssers humans. La 

descoberta de l’altre, passa necessàriament pel coneixement de si mateix, només així es 

podrà posar al lloc dels altres, desenvolupant una actitud d’empatia. 

- Aprendre a ésser, és a dir, desenvolupar la pròpia personalitat i ser capaç d’actuar cada 

vegada  amb més autonomia, seny i responsabilitat. Una progressió essencial que participa 

dels tres aprenentatges anteriors. Com es va recollir a l’informe: “... sembla que s’imposa el 

concepte d’una educació continuada al llarg de la vida, assegurant que esdevingui un 

procés continuat de formació de la persona humana, del seu coneixement i les seves 

capacitats.” Unes paraules que recorden les expressades per Swami Sivananda quan diu 

que l’educació ha adreçar-se a fomentar una vida plena i un pensament elevat. L’educació 
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ha de capacitar l’estudiant perquè s’adapti al seu entorn, ajudant-li a preparar-se per a la 

batalla de la vida per aconseguir la realització de l’ésser. 

A l’any 2015 un informe posterior, Replantejar l’educació. ¿Cap a un bé comú 

mundial?, reflexiona sobre el fet que els quatre pilars es veuen amenaçats per la 

globalització. Avisa com els canvis del món actual ens porten cap a nous nivells de 

complexitat i de contradiccions. 

Mai com ara ha sigut urgent replantejar la finalitat de l’educació i l’organització de 

l’aprenentatge. Les directrius de l’informe de 1996 es veuen a l’actualitat amenaçades 

per la mundialització des d’una mira més ètica. 

Una visió humanista i holística de l’educació pot, i deu contribuir, a l’ aconseguiment d’un 

nou model de desenvolupament, regit pel respecte al medi ambient, la preocupació per la 

pau, la inclusió i la justícia social. El canvi climàtic esdevé una amenaça real i 

extremadament greu per a les noves generacions. L’educació deuria enfocar-se cap a la 

creació d’una consciencia personal de respecte al planeta. En un món cada vegada més 

complex, els sistemes educatius nacionals han d’afrontar el repte de fomentar el sentit de 

la responsabilitat cívica. Per a poder aconseguir l’èxit educatiu cal que tota la societat en 

conjunt s’impliqui, desenvolupant un compromís real. No es tracta sols d’una tasca dels 

Estats. Educar és una tasca de tots els sistemes implicats en la societat.  

Fa falta tota una tribu per a educar un xiquet. 

La formació del segle XXI que l’informe Delors defensa es basava en una preparació 

competencial, en habilitats. Un enfocament que el Departament d’Educació va començar a 

defensar als inicis del 2000 amb la LOE (Llei Orgànica d'Educació)6, llei que des del 2006 

ordena el sistema educatiu espanyol. Espanya se situava en 2004 en el lloc 26 en 

desenvolupament educatiu, per sota de quasi tots els països de la Unió Europea, segons 

l'informe "Educació per a tots" elaborat per la UNESCO que recull el resultat dels últims 10 

anys.  

La LOE defensa les vuit competències bàsiques que s'inclouen en l'informe Jacques Delors, 

un fet que recorda les vuit intel·ligències múltiples de Howard Gardner i que comentaré a 

l’apartat següent. Considera que l'educació ha de contribuir al desenvolupament de 

competències i no solament impartir continguts concrets, un enfocament educatiu que no 

existia en lleis educatives anteriors al 2006. Aquestes competències són habilitats personals 

que permeten l'alumne integrar-se amb èxit a la vida adulta. Es basen en un ensenyament 

interdisciplinari i pràctic més que en l'acumulació de coneixements i són: Competència 

comunicativa o lingüística; Competència lògica i matemàtica; Competència de coneixement 

i interacció amb el món físic; Competència artística i cultural; Competència social i 

 
6 Publicada al Boletín Oficial del Estado el 4 de maig del 2006, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, en substitució de 
la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990, de la que recull molts elements, amb canvis en el sistema 
pedagògic i l'estructuració dels nivells. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial_del_Estado
https://ca.wikipedia.org/wiki/2006
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_Org%C3%A0nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_Org%C3%A0nica_General_del_Sistema_Educatiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/1990
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ciutadana; Competència d'autonomia personal; competència digital i Competència 

d'aprendre a aprendre.  

Integrar una formació competencial dins el món educatiu ha estat un procés força llarg. De 

fet, el proper curs 2018-2019, s’inicia l’avaluació per competències al Departament 

d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Últim tram de la implementació d’un 

ensenyament basat en les habilitats que poden adquirir les i els alumnes i no solament en 

continguts d’aprenentatge. 

Al marge dels dos referents teòrics anomenats fins ara, hem de fer especial menció a dues 

investigacions que han marcar un abans i un després en el món educatiu: 

✓ Els estudis de Howard Gardner sobre les intel·ligències múltiples al 1983, i 

✓ Les investigacions a partir dels noranta sobre el funcionament del cervell, la seva 

evolució i com aquesta esta pot influir en l’aprenentatge  

Aquests estudis han ampliat la perspectiva sobre les possibilitats de millorar l’ensenyament 

i, especialment, l’aprenentatge.  

 

C. Els estudis de Howard Gardner sobre les intel·ligències múltiples al 1983 

 

Howard Gardner, psicòleg de la Universitat de Harvard d’ascendència jueva7, és conegut 

mundialment per la seva teoria de les intel·ligències múltiples escrita al llibre Frames of 

Mind publicat a l’any 1983. Gardner defineix la intel·ligència com un potencial biopsicològic 

per a processar informació que es pot activar en un entorn cultural per resoldre problemes 

o crear productes que són de valor en una cultura. El terme Biopsicològic ens porta al cos, 

biològic, i la ment, psicològic com a elements essencials. Howard  Gardner va crear aquesta 

teoria pensant en aconseguir tres objectius8: 

1. Criticar l’enfoc predominant que hi havia sobre la intel·ligència general o factor g, 

una única intel·ligència universal. 

2. Suggerir una alternativa més rica per conceptualitzar l’intel·lecte humà. 

3. Aportar una nova perspectiva i noves implicacions a l’ambient educatiu. 

Encara que la seva intenció principal era una aportació en el seu camp, la psicologia, la 

seva major influència ha estat en el món de l’educació, tot i que no parteix d’una base 

 
7 Els seus pares van fugir d’Alemanya als Estats Units en la Kristallnacht (la nit dels vidres trencats) el 9 de novembre de 
1938, abans de la segona guerra mundial. Com a estudiant, Gardner va treballar amb el psicoanalista Erik Erikson. També 
va treballar estretament amb el psicolingüística Roger Brown, l’epistemòleg Nelson Goodman i el neuròleg Norman 
Geschwind, que van transformar el seu desenvolupament intel·lectual. 
8 Segons  l’article  The theory of multiple intelligences: a case of missing cognitive matter- response to Nicholas Allix 
publicat a la revista Australian Journal of Education. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_les_intel%C2%B7lig%C3%A8ncies_m%C3%BAltiples
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Potencial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Factor_g
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nit_dels_vidres_trencats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Guerra_Mundial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nelson_Goodman
https://ca.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B2leg
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científica i manca de validesa interna. L’educació tradicional ha fomentat el pensament lògic 

i racional davant la intuïció, davant altres maneres d’aprendre, en aquest sentit Howard 

Gardner mostra i demostra que hi ha vuit intel·ligències específiques, que en un inici es 

pensava que eren independents, però que estan relacionades entre elles. Així es va 

posicionar en contra del concepte unitari d’intel·ligència o factor g, argumentant que els 

éssers humans són millor descrits com a posseïdors de diverses capacitats intel·lectuals. A 

més a més, Howard Gardner explicita que totes les intel·ligències són igualment 

importants. Si bé cada persona té unes intel·ligències o capacitats més desenvolupades que 

altres, o dit d’una altra manera, unes intel·ligències estan més limitades que altres, la qual 

cosa constitueix el repte essencial de l’educació.  

Per una altra banda, considera que la intel·ligència té un component genètic i destaca la 

gran influència de tres aspectes en el seu desenvolupament: L’ambient, les experiències i 

l’educació rebuda. Tres factors que poden potenciar o neutralitzar que funcionin plegades o 

amb el domini d’unes sobre d’altres. A continuació faig una breu explicació d’aquestes vuit 

intel·ligències o capacitats: 

1) Lingüística i verbal: Fa referència a la capacitat de conèixer el llenguatge i l’expressió 

verbal, l’ús de les paraules per comunicar i expressar emocions. Utilitza ambdós hemisferis 

cerebrals, però sobretot unes àrees específiques anomenades Broca i Wernicke. Destacaria 

per exemple en escriptors, polítics, periodistes... 

 

 
4) Visual i espacial: Lligada a tenir unes bones representacions mentals del món que ens 

envolta, amb una bona imaginació i facilitat pels sistemes simbòlics. S’utilitza més 

l’hemisferi dret, en aquest cas. Destacaria en arquitectes, dissenyadors, mariners, artistes... 

5) Rítmica i musical: Es troba vinculada a l’habilitat per ser sensible al ritme, al to i 

al timbre, així com apreciar i saber expressar formes musicals. En aquest cas està més 

vinculada a l’hemisferi cerebral dret. Molt present en els compositors, músics, cantants... 

2) Lògica i matemàtica: Aquesta s’utilitzaria per resoldre 

problemes de lògica, construir solucions, estructurar 

deduccions i fonamentar-les en bases sòlides. Està vinculat 

sobretot l’hemisferi esquerre del cervell. Destacaria en 

científics, informàtics, economistes... 

3) Corporal i cinestèsica: Basada en l’ús del propi cos, 

utilitzant processos tàctils per adquirir informació, dur a 

terme activitats i resoldre problemes. Es fa èmfasi en l’ús 

del còrtex motor. Destacarien cirurgians, atletes, ballarins, 

artesans... 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Capacitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge
https://ca.wikipedia.org/wiki/Expressi%C3%B3_oral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Expressi%C3%B3_oral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emocions
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_cerebral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_cerebral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espacial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Simbolisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_dret
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Habilitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ritme
https://ca.wikipedia.org/wiki/To
https://ca.wikipedia.org/wiki/Timbre_musical
https://ca.wikipedia.org/wiki/Formes_musicals_barroques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_dret
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2gica_matem%C3%A0tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_esquerre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cinest%C3%A8sia
https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2rtex_motor


20 
 

6) Interpersonal: Evidenciada en la capacitat d’entendre els altres i comunicar-nos amb 

ells, establint una bona relació per a formar un grup. En aquesta intel·ligència predomina 

l’ús del lòbul frontal. Sobresurt en professors, terapeutes, líders religiosos... 

7) Intrapersonal: És la capacitat d’entendre’s a un mateix i tenir un 

bon autoconeixement. També inclou una tendència a la reflexió. En aquesta intel·ligència 

predomina l’ús dels lòbuls frontals. Es veu en voluntaris, terapeutes, professors... 

8) Naturalista: L’última en incorporar-se, destaca per tenir una gran connexió amb la 

natura, és a dir, tenir facilitat per entendre el món natural. Destaca en biòlegs, jardiners, 

ecologistes, arqueòlegs…  

Les intel·ligències interpersonal i intrapersonal es troben lligades a la intel·ligència 

emocional. També es parla de la intel·ligència existencial que es donaria si afegim un 

component religiós o espiritual. És evident que la recerca desenvolupada en aquests camps 

ha representat un abans i un després per a l’actuació docent. Però els i les professionals de 

la docència i practicants de yoga sabem que aquesta disciplina ancestral ja parlava de 

Yamas i Niyamas mitjançant Patañjali, és a dir, d’intel·ligència interpersonal o intrapersonal. 

A l’igual que els Asanas, ens porten tot un aprenentatge de propiocepció i intel·ligència 

corporal-cinestèsica i espacial. Per no parlar de la importància del contacte amb la natura, 

doncs els cinc elements d’aquesta es troben igualment presents dins nosaltres mateixos, 

una realitat que resulta important tenir en compte per tal d’avançar a nivell físic, mental, 

emocional i social.  

La nostra visió de la intel·ligència humana és estreta, doncs oblida tot un conjunt de 

capacitats essencials per a la vida. Persones amb un bon quocient intel·lectual fracassen en 

els seus projectes de vida, mentre que altres amb un quocient més modest triomfen 

clamorosament. La intel·ligència emocional constitueix una forma de relacionar-se amb el 

món que té molt en compte els sentiments, i engloba habilitats molt importants com el 

control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la perseverança, 

l’empatia, l’agilitat mental, etc. Totes configuren trets personals del caràcter com 

l’autodisciplina, la compassió o l’altruisme, que són indispensables per a una bona i creativa 

adaptació social. Aquests trets igualment presents en la filosofia del yoga.  

Les tècniques de yoga en el món educatiu faciliten la integració de tots aquests aspectes a 

l’ensenyament, contribuint al benestar de l’alumnat i, per tant, a la millora de les condicions 

d’aprenentatge dins d’un context de desenvolupament integral de les persones. Una 

pràctica continuada del yoga a les aules allunya les situacions conflictives, afavoreix la 

motivació al transformar-se en una eina contra la depressió, els trastorns alimentaris, 

l’agressivitat, ... que estan cada vegada més present a les aules. I és que l’objectiu 

essencial del yoga és cuidar l’ésser humà en la seva totalitat, ajudar-lo a desenvolupar-se, 

cuidar-se, aprendre i ser feliç.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Interpersonal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Capacitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2bul_frontal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Autoconeixement
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2bul_frontal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3n_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia_emocional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia_emocional
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D. Les investigacions sobre el cervell i l’aprenentatge a partir dels 90 

 

Quan Daniel Goleman va escriure el seu llibre Intel·ligència Emocional al 1995, va obrir una 

porta científica fonamental per a la comprensió de la relació existent entre el funcionament 

natural del cervell i l’aprenentatge, és a dir, per aprofundir en els processos educatius. Cal 

diferenciar entre ment i cervell. Ment és el conjunt de capacitats psíquiques. El cervell és 

l’òrgan que suporta la ment. La neurociència estudia com s’activa, com funciona el cervell 

en relació amb les activitats mentals. S’activa igual en el joc o en l’obligació, o davant la 

por? La resposta és no, però segons com sigui el sistema d’aprenentatge s’acabarà formant 

d’una manera o d’una altra. Per tant, cal repensar les estratègies que resulten més 

beneficioses pels alumnes de cara a una formació per a la vida.  

Per tal de comprendre millor el gran poder de les emocions sobre la ment pensant i la 

causa del freqüent conflicte entre els sentiment i la raó, cal fer una breu incursió en el 

procés evolutiu del nostre cervell, tres vegades més gran que el dels nostres cosins 

evolutius, els primats. Durant milions d’anys, el cervell ha anat creixent des d’abaix cap a 

dalt, de tal manera que cada centre superior constitueix una derivació del o dels centres 

inferiors més antics, un desenvolupament que es repeteix, per cert, en el cervell de cada 

embrió humà.  

 

 

El comportament instintiu i rígid estaria localitzat en aquest cervell, així com l’estat d’alerta 

que ens avisa de perills per a la nostra existència. D’aquest cervell primitiu – el tall encefàlic 

– van sorgir els centres emocionals que van constituir el cervell límbic 9el qual fa afegir les 

emocions al repertori de respostes del nostre cervell. Quan estem atrapats per la ira o el 

desig, quan l’estimació ens torna boigs o boges, quan la por ens bloqueja o ens fa 

retrocedir, ens trobem sota la influència del cervell límbic. Un moment evolutiu que va 

posar a la nostra disposició dos instruments molt poderosos per a l’ésser humà: 

 
9 Amb l’aparició dels mamífers emergiren nous estrats que van envoltar el tall encefàlic com una rosquilla. A aquesta part 
del cervell que rodeja el tall encefàlic es va anomenar sistema “límbic”, del llatí limbus que significa “anell”. 

La regió més antiga del cervell, una regió que 

compartim amb totes les espècies que disposen 

d’un rudimentari sistema nerviós, és el tall 

encefàlic, situat a la part superior de la mèdul.la 

espinal. Aquest cervell rudimentari, reptilià, 

regula les funcions vitals bàsiques del nostre cos: 

respiració, metabolismes corporals i les funcions 

automàtiques. Ni pensa ni aprèn, simplement 

constitueix un conjunt de reguladors programats 

per mantenir el funcionament del cos i assegurar 

la nostra supervivència.  
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l’aprenentatge i la memòria, un avanç revolucionari que va permetre anar més enllà de les 

respostes automàtiques del cervell reptilià i adaptar-les a les condicions canviants del medi.  

Per exemple, si un determinat aliment conduïa a la malaltia, la propera vegada seria 

possible evitar-lo gracies al “rinencèfal” o cervell nasal, una part del circuït límbic que 

permetia diferenciar i reconèixer les olors, comparar-les i discriminar-les i que constitueix la 

base rudimentària del cervell pensant. 

El cervell límbic ens fa de control, de filtre, d’interruptor que permet el pas d’unes 

sensacions o d’altres, doncs té la capacitat de bloquejar la informació quan l’entorn no li 

agrada al connectar-se amb experiències anteriors emmagatzemades a la nostra memòria. 

El cervell emocional o límbic té capacitat d’aprendre i, per tant, de discriminar, un fet 

present a les nostres aules quan una part determinada de l’alumnat s’allunya de 

l’aprenentatge degut a experiències personals negatives. Con afirma el professor Goleman 

respecte a la relació entre el cervell i la conducta (1996:160):  

Deberíamos utilizar los mismos estados positivos de los niños para atraerles hacia el estudio 

de aquellos dominios en los que demuestren ser más diestros. El “flujo” es un estado interno 

que significa que el niño está comprometido en una tarea adecuada. Todo lo que tiene que 

hacer es encontrar algo que le guste y perseverar en ello. Cuando los niños se aburren en la 

escuela y se sienten desbordados por sus deberes es cuando se pelean y se portan mal. Uno 

aprende mejor cuando hace algo que le gusta y disfruta comprometiéndose con ello. 

  

Milions d’anys més tard, el cervell emocional va possibilitar l’existència d’un cervell pensant 

o neocòrtex, l’estrat superior del sistema nerviós, la regió que planifica, comprèn el que se 

sent, coordina els moviments i ens permet l’inici de la consciència, és a dir, el pensar sobre 

el propi pensament, la reflexió. És el lloc de l'aprenentatge acadèmic i dels centres que 

integren i processen les dades registrades pels sentits. El fet que el cervell emocional sigui 

molt anterior al racional i que aquest últim sigui una derivació d’aquell, revela amb claredat 

les autèntiques relacions existents entre els el pensament i el sentiment. El neocòrtex de 

l’Homo sapiens, molt més gran que el de qualsevol altra espècie, ens defineix com a 

humans. Va afegir al sentiment, la nostra reflexió sobre el mateix i ens va permetre tenir 

sentiments sobre les idees, l’art, els símbols i les imatges.  

Al parlar de les vuit intel·ligències explicades per Howard Gardner, he fet referències als 

dos hemisferis cerebrals, situats al neocòrtex. Aquest hemisferis que estan sempre presents 

en les activitats que defensa el RYE, doncs constitueixen la base d’un aprenentatge holístic 

a llarg termini, és a dir, per a tota la vida. 
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El nombre d’interconnexions existents entre el cervell límbic i el neocòrtex és superior en el 

cas dels primats al de la resta de les espècies, e infinitament superior en el cas de l’ésser 

humà. Per què és importants aquest augment del nombre de connexions? Perquè 

incrementa el ventall de reaccions i de varietats de resposta respecte a les nostres 

reaccions davant de les emocions, una flexibilitat molt important en un món tant complex 

com l’actual. Per una altra banda, el cervell pensant no governa la totalitat de la nostra vida 

emocional, perquè, en els assumptes decisius del cor i/o en situacions emocionals crítiques, 

delega en el sistema límbic. Les ramificacions nervioses del cervell límbic són tantes que el 

cervell emocional exerceix un paper fonamental en l’arquitectura del nostre sistema 

nerviós. La regió emocional constitueix el substrat sobre el que va créixer el raciocini, la 

base des d’on es va desenvolupar el cervell pensant i continua estant estretament vinculada 

amb ell per milions de circuïts neuronals. Els centres de l’emoció influeixen poderosament 

en el funcionament global del cervell, un fet que les tècniques de yoga a l’educació tenen 

especialment en compte quan s’afirma que la relaxació precedeix a qualsevol atenció de 

qualitat. Calmar, relaxar el cervell límbic és essencial per mantenir connexions qualitatives i 

estables amb el nostre cervell pensant, una realitat científica de la qual hem de ser 

conscients els i les professionals de la docència.  

L’emoció és imprescindible per aprendre. Es recorda el que se sent, i 

això es converteix en experiència.   David Brierley, 201110. 

Només es recorda el que se sent. Aquesta reflexió ens invita a aprofundir en l’íntima relació 

entre ment i cos. Els mecanismes psicosomàtics traspassen el sentiment mostrant les seves 

petjades al cos, on es fan visibles i es converteixen en experiències que podem recordar a 

llarg termini, al llarg de la nostra vida. Aprendre de veritat, implica incorporar la vida dels 

sentiments a l’aula, ser conscients de la seva significativitat en el procés d’aprenentatge. 

Amb la mirada posada en la tradició del yoga, el marc educatiu actual, les competències 

bàsiques i les diferents investigacions esmentades percebem el perquè, el com i quan de 

 
10 David Brierley és professor de la Universitat Rudolf Steiner d’Oslo.  

Els estudis sobre el cervell desenvolupats a partir dels 

noranta, tenen en compte la diversificació de funcions 

d’aquests hemisferis cerebrals, un fet que implica programar 

i preparar activitats escolars en les quals estiguin presents 

tots dos i una mirada que ens porta a aprofundir en 

l’evolució del cervell humà. Cada hemisferi del cervell 

processa la informació de forma distinta: l’esquerre busca 

certeses; el dret, ens connecta amb la dimensió més 

immaterial i espiritual.  
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l’aplicació del Yoga a l’Educació. Hem observat i experimentat amb l’alumnat com les 

tècniques RYE permeten treballar el currículum de manera competencial i conscient. Les 

propostes de yoga a l’Educació es trobem contextualitzades en el currículum, però a la 

vegada mantenint l’essència de la tradició del savi Patañjali. Unes propostes emmarcades 

en una manera particular d’entendre tant el fer de mestre com el procés d’ensenyament-

aprenentatge i que s’analitza a continuació.  
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4. Qui és el/la formador/a RYE? Actitud docent 

 

... lo que «recibimos» de un gran profesor no es tanto un conocimiento particular o 

una serie de habilidades sino la forma en que esta materia está representada por la 

figura de este profesor, por su entusiasmo, autodisciplina, dedicación, poder 

personal, compromiso, etc.     (Van Manen, 1998:87) 

De manera conscient o inconscient, transmetem molt més que coneixements i habilitats o 

competències, transmetem qui som. La forma en que l’assignatura arriba al nostre 

alumnat està vinculada a una actitud docent personal i intransferible. Els alumnes capten 

moltes informacions no verbals mitjançant els nostres gestos, mirada, to de veu, com 

diem o com fem servir les paraules, quina posició adoptem a l’aula, com els distribuïm 

dins l’espai, etc. Tot un conjunt d’actuacions implícites en l’acte d’ensenyar que facilita o 

bloqueja l’aprenentatge, contribuint a apropar-los o distanciar-los dels continguts 

acadèmics. Per tant, cultivar una forma d’estar present adaptada a la realitat de l’aula, 

desenvolupar una comunicació de qualitat i ésser conscients del nostre estat interior, tant 

emocional com mentalment, és fonamental per a desenvolupar la sensibilitat del moment, 

doncs el repte és educar per a ésser (Roigé i Civil, 2018:34). Estar ben arrelat en el 

context educatiu, seré/na, obert/a i comunicatiu/va ens ajuda a transmetre coherència 

entre el que pensem, sentim, diem i fem, és a dir, evidenciar el nostre veritable perfil 

docent.  

La persona del docent, qui és, quina metodologia utilitza, i com són les relacions 

que estableix dins el context de l’aula, conformen la part més significativa del procés 

educatiu. Aquests tres elements representen els pilars sobre els que pivotarà la seva vida 

professional al llarg dels anys. Uns punts de recolzament que s’evidenciaran en les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge que realitzi i que impregnaran d’un regust personal 

la matèria que ensenya. Cada professional de la docència és irrepetible, qui és, com 

ensenya i quines relacions estableix, tant dins com fora de l’aula, tenen un sabor únic, 

específic i especial, que s’evidencien en les relacions d’ensenyament-aprenentatge que 

estableix amb el seu alumnat, un contacte intra i interpersonal que es cuina a foc lent quan 

es desitja que desprengui la millor de les olors.   

Qui és el/la formador/a RYE? Quins referents defineixen la seva actitud docent? 

Des de les diferents associacions RYE es recorda i insisteix en la importància d’aprofundir 

en una formació continuada i enfocada cap a dos vessants educatives: com a ensenyant i 

com a practicant de yoga. Una demanda que aboca als membres de les nostres 

associacions a estar atents/tes a les metodologies relacionades amb l’aprenentatge, per 

una banda, i a una actitud d’aprofundiment en el món del yoga. Per una altra banda, 

aquest fet implica el compromís de formar-nos com a professors/res de yoga i en tècniques 

de yoga per a l’aprenentatge. Dos vessants presents en el/la formador/a RYE que 

comporten i acaben conformant un determinat perfil docent.  
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Tal i com defensava Jacques Delors (1996) s’imposa el concepte d’una educació continuada 

al llarg de la vida. “S’imposa el concepte...”, uns termes que indiquen la significativitat de la 

presència de la idea exposada, o dit d’una altra manera, la gravetat de la seva absència. 

Cal, doncs, centrar l’atenció en l’aprenentatge des d’una perspectiva d’educació al llarg de 

la vida, és a dir, orientar els currícula cap un enfoc integral, cap a una mirada que 

contempli la totalitat de la persona que aprèn per tal que la seva formació traspassi les 

barreres del centre i s’expandeixi fora d’ell; defensar, per tant, uns continguts escolars que 

imprimeixin petjades per a la vida. Una educació, per tant, holística, adreçada al 

desenvolupament total de la persona de l’alumne que integri, més enllà de la seva ment, la 

seva intel·ligència, capacitats i habilitats; la consciència del propi cos, les pròpies emocions, 

la pròpia sensibilitat, les relacions amb els altres, etc. I el yoga, com a ciència mil·lenària i 

relacionada tant amb el benestar de la persona com amb un estil de vida saludable, 

constitueix una font inesgotable de recursos per a una educació que potencií el 

desenvolupament i la realització completa de la persona de l’alumne al llarg del seu 

recorregut vital.  

¿Com ajudem des del RYE a la formació d’un perfil docent conscient de la importància dels 

conceptes exposats? Endinsem-nos ara en qui és aquest formador/a RYE, amb quina 

actitud es relaciona a l’aula, tot especificant quins trets defineixen el seu perfil, quines 

actituds, guien les seves actuacions educatives. 

   

4.1. Presencia arrelada a l’aula 

 

Un professional de la docència conscient de la significativitat de seva tasca s’esforçarà en 

estar present en cos i ànima dins la classe. Conscient implica capacitat per a mostrar-se 

amb tot el que un/a és i posseeix, tant a nivell acadèmic com humà, doncs només podem 

donar allò que tenim. Des d’aquesta consciència, la seva presència acabarà integrant una 

vida professional amb la vida personal que l’acompanya, tot evitant fragmentar-se essent 

una persona dintre de l’aula i una altra fora d’ella. La presència arrelada al context d’aula, 

evita una actitud docent fragmentada que s’allunya de la persona que hom és; cultiva un 

present i un futur proper, cada vegada més, a la pròpia consciència, al que veritablement 

som.  

És sota aquesta perspectiva de presència docent arrelada en el que hom és, que entenc el 

que devia succeir als voltants dels anys setanta a París quan la nostra fundadora Micheline 

Flack, ja professora de yoga i de llengua anglesa, impartia les seves classes, i a mi mateixa 

a partir dels 80 a Barcelona, anys en que vaig iniciar els primers contactes amb el món del 

yoga. Un contacte personal, cada vegada més profund, que ha anat propiciant la 

introducció de part de les seves innumerables estratègies i possibilitats dins les meves 

aules. L’inici d’un procés compartit que va culminar amb la fundació del RYE FRANÇA 

(Recherche sur le Yoga dans d’Éducation) al 1978 a París, del RYE ESPAÑA al 2011 i la 
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celebració del 40 aniversari de l’associació mare de la resta de RYEs al febrer d’enguany. 40 

anys d’existència que han estat recordats i compartits arreu amb propostes d’activitats 

enfocades a donar llum als diversos RYE del món. 

Una presència arrelada dins l’aula facilita, igualment, la presència de l’altre, de l’alumne, 

sovint massa sol·licitat intel·lectualment i cansat de llargues jornades, de sorolls, d’estrès,... 

Uns neguits que la relaxació mitjançant la respiració o un treball enfocat cap a la 

consciència dels propis sentits, van reduint, apaivagant i allunyant aquest nerviosisme 

mental i físic que impedeix ser veritablement present a classe. En aquesta relació jeràrquica 

que és l’aprenentatge en el context escolar, la presència arrelada a l’aula mitjançant 

estratègies i activitats relacionades amb un “aquí i ara” yòguic, faciliten un espai per a la 

totalitat de la persona de l’alumne, espai per al cos, la ment i les emocions tant de 

l’alumnat com del professorat, doncs vivim junts (Yama) i, per tant, formem part d’una 

experiència d’aprenentatge compartit en temps i espai. La presència arrelada permet 

focalitzar la nostra mirada, una mirada sobre la que insistiré al parlar dels principis 

metodològics del RYE, facilita la calma i s’adreça als ulls de l’alumnat. Reconeixent la 

presència de totes i cadascuna de les individualitats amb les que comparteix la vida al 

centre escolar. 

 

4.2. Centrada en l’aprenentatge 

 

L’actuació docent modela físicament el cervell dels nostres alumnes, nosaltres, la família, 

les relacions socials, l’ambient... Si acceptem les descobertes de la neurociència i realment 

estem alterant el cervell de l’alumnat a nivell educatiu, hem de replantejar-nos el per què, 

com i què aprenen les i els nostres alumnes, i més filosòficament, el per què de l’educació, 

és a dir, centrar-nos més en l’aprenentatge i menys en el què ensenyem, en els continguts 

curriculars. Cal activar xarxes neurals d’aprendre i no d’ensenyar, potenciar la predisposició 

per aprendre i no per ensenyar. 

El cervell ho permet gairebé tot, s’adapta contínuament establint noves connexions al llarg 

de la vida, la seva plasticitat ho permet. Accepta molts sistemes educatius diferents, per 

tant, lo important és valorar les conseqüències del que fem. Si volem seleccionar els 

estudiant perquè siguin exitosos a qualsevol preu, aprendran a competir, amagant tot el 

que pugui enriquir els altres. Si aprenen amb la nostra actuació docent que cal ser 

persones conformades amb el que hi ha, deixar fer, i valorar la tranquil·litat per sobre de 

tot, crearem persones conformistes. Però, si durant la vida escolar viuen, experimenten, 

aprenen estratègies que els permeten asserenar-se, calmar-se, escoltar el seu jo interior i 

respectar els altres per tal d’aconseguir els seus objectius personals i únics, estarem 

potenciant aquelles connexions, que emmagatzemades a la memòria, contribuiran a una 

formació integral i per la vida.  
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4.3. Comunicació qualitativa (Niyama) 

 

Pretenem que l’aula esdevingui l’entorn d’aprenentatge més significatiu dins el context 

escolar, un espai de comunicació i benestar on la relació d’ensenyament-aprenentatge es 

nodreixi d’aquesta presència arrelada tant a nivell docent com discent. És a dir, una 

presència que tot mirant els ulls de l’altre permeti una consciència atenta de la pròpia 

singularitat, aprofundint en un vaivé relacional basat en l’atenció a les capacitats, desitjos i 

possibilitats de conquerir les fites que guien el veritable esperit educatiu. Ens familiaritzem 

amb les tècniques de yoga per créixer en harmonia, consciència, coratge i felicitat, unes 

fites que impliquen el desenvolupament d’una comunicació de qualitat entre els principals 

protagonistes de l’acte educatiu: l’alumnat i el professorat. 

Què defineix, per tant, una comunicació qualitativa? El yoga ens parla de l’escolta, de la 

importància d’allunyar-nos dels sorolls que ens impedeixen sentir-nos, ésser, escoltar-nos. 

En aquest sentit, la significativitat dels Niyamas resulta evident, doncs ens acosten a 

principis d’autoregulació personal que baixen el volum dels sorolls interns. Des d’aquest 

volum intern més regulat, menys distorsionat, més proper al silenci, podem contactar amb 

una escolta empàtica de l’alumne, una escolta activa, atenta, de l’altre (intel·ligència 

interpersonal) i, a la vegada, de les sensacions i reaccions que les interaccions dins l’aula 

produeixen, tant en l’interior de l’alumne com del mestre (intel·ligència intrapersonal). La 

calma, l’apaivagament de les fluctuacions de la ment11, aquest no reaccionar que ens 

recomana múltiples vegades el yoga, representa un suggeriment primordial per tal 

d’aconseguir una veritable escolta, doncs les emocions negatives o tòxiques que sorgeixen 

en les relacions interpersonals aixequen obstacles a demolir en una veritable escolta.  

Quines actuacions docents afavoreixen aquesta escolta activa i empàtica? Una actitud 

fonamentada sobre el pilar de la confiança i que comença en la persona amb més 

responsabilitat en la relació d’ensenyament aprenentatge, el docent.  

La tradició afirma que de tots els sentits, l’oïda és el més subtil, el portador de la 

comprensió més profunda. Potser el secret per progressar estigui en ser tot oïda. 

Micheline Flak. 

Una oïda acompanyada pel fet de baixar el volum interior de pensaments, sentiments, 

paraules,... apaivagar les fluctuacions de la ment, fer silenci i escoltar. Transformar-nos, en 

una gran orella, un radar que capta els sons de l’exterior sense analitzar-los 

intel·lectualment, sense jutjar o donar idees o solucions prematures. En resum, deixar 

parlar l’alumnat tot buscant estratègies que afavoreixin la comunicació, evitant 

interrupcions innecessàries que bloquegen una comunicació de qualitat entre professorat i 

alumnat.  

 
11 Yogaschittavritti nirodah (Yoga Sutra, I.2) 
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La formació en tècniques de yoga a l’educació ens acosta a estratègies relacionades amb la 

millora de la comunicació a l’aula mitjançant l’aprofundiment en la gestió de l’alumnat, de 

les pròpies emocions i dels neguits relacionals implícits en la nostra tasca com a 

ensenyants. Paral·lelament, representa un mirall on es reflecteixen els propis límits, les 

nostres habilitats i punts febles, i ens enriqueix cognitivament amb metodologies 

afavoridores d’una memòria a llarg termini, essencial per a un aprenentatge que busca 

perdurar en el temps, és a dir, conforma una formació que ens prepara per a la vida 

professional i personal.  

 

4.4. Adaptació al moment i a l’alumnat  

 

La presència arrelada en la classe i una comunicació de qualitat ens porten, 

necessàriament, a una adaptació al moment educatiu, a una actuació docent que reconegui 

com és personal i acadèmicament el nostre alumnat. Una realitat de ment, emocions i cos 

generalment diversa, pintada amb multiplicitat de colors i que impliquen la necessitat d’una 

adaptació psicopedagògica i curricular al moment de classe. En aquest sentit, els exercicis 

de yoga a l’educació són breus pràctiques que es poden realitzar en qualsevol context, és a 

dir, es poden extrapolar a altres àmbits.  

Els/les professionals de la docència formats/des en tècniques RYE som conscients que el 

nostre alumnat no ha demanat fer yoga a classe i, per tant, sempre cal adaptar el yoga al 

marc escolar. En aquest sentit, el yoga a l’educació neix principalment del Raja Yoga, el 

yoga mental: atenció, concentració, relaxació, visualitzacions,... un yoga que enllaça 

directament amb l’aprenentatge al facilitar un dels seus objectius principals: Optimitzar les 

capacitats de la ment, la qual, per naturalesa, gairebé sempre està agitada. D’aquesta 

manera, el yoga s’adapta a les necessitats de l’alumnat d’una manera respectuosa i eficaç. 

Permet afavorir el desbloqueig de tensions, millorar l’atenció, la concentració i aconseguir 

paulatinament un benestar personal que incrementa les possibilitats d’èxit. Introduint breus 

sessions de yoga adaptades a un context determinat, els i les alumnes aprenen a relaxar-

se, a concentrar-se, a estimular la pròpia energia quan estan cansats i a calmar-se quan 

estan neguitosos davant les tasques escolars. 

 

4.5. Acompanyament escolar (Yama) 

 

Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más 

que reconocer al otro y buscar su bien.    Papa Francisco.  

Acompanyar el nostre alumnat durant el procés de creixement, buscar el seu 

desenvolupament integral durant el seu camí d’aprenentatge representa el gran repte 
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docent. Un repte i una oportunitat d’aprendre que constatem amb els i les alumnes 

adolescents, d’ESO concretament. Com va verbalitzar una companya de Biologia després 

de compartir tutories durant quatre cursos escolars: 

Confio no necessitar mai més tot el que he après en aquest centre. 

Isabel Martí, 2000. 

El veritable acompanyament escolar travessa moments complicats, doncs la tendència 

humana és mantenir-nos en l’anomenada zona de confort, aquella on ens sentim segurs i 

còmodes, tranquils i estables. No obstant, aquestes sensacions resulten complicades a 

l’escola o en qualsevol context d’aprenentatge, doncs és precisament al voltant exterior de 

la zona de confort on es trona la zona d'aprenentatge (Vigotsky), on són possibles les 

noves experiències vitals que ens porten a aprendre. En aquest sentit, convé acceptar, ser 

conscients, que durant l’itinerari que marca l’acompanyament relacional al nostre alumnat 

trobarem, tant en ells/elles com en nosaltres mateixos, zones de disconformitat i inclús de 

pànic. Doncs, acompanyar representa la continuïtat d’una escolta emocionalment 

intel·ligent dels grans reptes lligats al fet d’aprendre i una intel·ligència emocional i 

comunicativa que es basa en la confiança i qualitat comunicativa, com he comentat en els 

paràgrafs anteriors. Si confiem en nosaltres mateixos, serem capaços de trobar en aquesta 

zona d’aprenentatge noves experiències i sensacions. 

L’acompanyament escolar necessita que els docents confiem i, per tant, creiem en les 

possibilitats de canvi i millora del nostre alumnat, que la nostra presència a l’aula 

contribueixi a millorar la seva autoestima i confiar en ells/elles mateixos/es. No obstant, hi 

ha un altre acompanyament igualment essencial, el del mateix alumnat present a l’aula. A 

nivell d’aprenentatge, el que activa més el cervell no és una activitat intel·lectual, sinó la 

vida social. Això és el que més energia el fa consumir. Quina importància té això en 

educació? La vida social, la vida a l’aula, és la que permet fer els aprenentatges és 

eficients, no parlo de distribuir l’alumnat en grups i tots al voltant d’una taula fer el mateix. 

El veritable acompanyament es basa en afavorir un diàleg horitzontal, qualitatiu i 

constructiu a l’aula, guiat pel docent, on cadascú participa i aporta una part per tal d’assolir 

aquest objectiu comú que representa aprendre. Des d’aquesta presència individual, física i 

mental, que respecta i és respectada en el si del grup, s’activa tot el cervell i l’eficàcia de 

l’aprenentatge s’eleva exponencialment. No obstant, hi ha una dificultat, baixa la quantitat 

de coses que podem tractar. Entrem, per tant, en el joc entre quantitat i qualitat, i cal 

valorar les seves implicacions: cal repetir els mateixos continguts una vegada i una altra per 

tal d’afavorir l’assimilació o, potenciem estratègies que afavoreixen integrar-los de per 

vida?. És des d’un treball individual actiu i motivador que l’alumnat mostra la seva 

presència dins el grup i s’integra en ell. 
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4.6. Laïcitat 

 

El RYE es defineix com una associació laica, és a dir, les pràctiques que proposa s’adapten 

a totes les activitats de la vida al centre i al currículum especificat en les diferents lleis tant 

educatives com d’altres sectors professionals. Les tècniques RYE mantenen un respecte 

absolut cap a qualsevol creença o filosofia. Com s’especifica en el principi V de l’ideari 

filosòfic: El RYE no atén ni l’espiritualitat ni la religió. Actua per conduir els protagonistes de 

l’educació a comportaments més correctes i més adequats d’acord amb l’objectiu final de 

l’escola, que és el d’aprendre millor en un ambient agradable. 

Tot això no t’ho creguis, prova-ho. 

Swami Gushananda, 1980. 

Encara ressona dins meu aquest missatge de Swami Gushananda al 1980. Una idea 

enfocada a viure l’experiència d’aprendre i que aboca per una formació viscuda amb la 

ment i el cos, amb la intel·ligència i les emocions, amb tot el que una persona és. I és que 

les tècniques de yoga a l’aula van incorporant dins el context de classe el nostre ser docent 

paulatinament, suaument, lentament,... des del moment que decidim practicar yoga d’una 

manera continuada. Poc a poc, la nostra presència es va arrelant a classe, es va adaptant 

al diàleg que neix en ella mitjançant una comunicació cada vegada més qualitativa.  La 

filosofia del yoga es va evidenciant en la nostra actitud docent impregnant tant el nostre 

llenguatge com la manera de comunicar-nos i d’acompanyar l’alumnat. Fa molt anys que 

vaig desterrar paraules i demandes determinades substituint-les per: 

✓ “Ara passem a una altra activitat, obrim el llibre per la pàgina ... i...”, per una 

llenguatge diferent: “Em sembla que estem una mica cansats/des després d’aquesta 

activitat, com anem? Doncs, obrim el llibre per la pàgina..., però primer anem a fer 

una respiració ben profunda amb l’acompanyament dels braços. Vinga..., els 

aixequem pel davant ben estirats per no molestar els companys, estirem-los ben 

amunt creuant els dits polzes, i els baixem amb els colzes ben junts tot expirant... 

Molt beee, repetim-ho dues vegades més. Q tal ara?”   

És després d’aquest moment de descans, des de la presència del propi cos, que 

continuem amb la propera activitat, ja preparada amb el llibre sobre el pupitre de 

l‘alumnat. 

 

✓ “Quin soroll després del pati, vinga calleu per favor. Silenciiii! Necessitem silenci...” 

es transforma en... “Anem a calmar-nos una mica després del pati, vinga. Us dono 

aquest full i esperem... Recordeu el so del motor del cotxe o de la moto? Doncs 

anem a fer-lo, val? Us explico com: seiem amb l’esquena recte, els peus sobre el 

terra, les natges en contacte amb el respatller de la cadira. Relaxem les espatlles i 

baixem una mica la barbeta. Ara, poseu els dits índex sobre el tragus del lòbul de les 
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orelles, i amb la boca tancada fem el soroll que fa el motor del cotxe des del coll. 

Quan aixequi la ma parem, val? Vinga comencem...” 

Aquesta adaptació de la pràctica del Pranayama Bhramari calma els alumnes després 

del pati. Facilita un estat de relaxació que ens permet continuar amb les tasques 

escolars i aconseguir una atenció de major qualitat en tot el grup. 

✓ “Aviem, seiem correctament. Anem a fer un examen i cal estar atents. Calmeu-vos, 

esteu tranquils, ja teniu la prova sobre la taula. Comenceu, ...” Aquest llenguatge 

ajuda ben poc a un alumnat que s’enfronta a un examen. El yoga a l’aula proposa 

alternatives: “ Deixeu la prova descansar tranquil·lament sobre les vostres taules. 

Permeteu-vos uns minuts abans de començar per tal de treure-us de sobre una part 

dels vostres neguits. En silenci, i poc a poc, retireu la cadira de la vostra taula. Amb 

calma us aixequeu i anem a treure una mica d’aquesta pressió que sentim... 

Ben arrelats a terra, amb els peus ferms, deixeu caure una mica les natges, 

dobleguem un pel els genolls, les espatlles relaxades i la barbeta una mica caiguda 

cap a l’estèrnum i els braços deixats anar al costat del cos. Mireu el que faig i 

després el repetireu vosaltres, val? No us preocupeu pel temps, seran només una 

minuts que us ajudaran a sentir-vos més bé davant aquesta prova. Mireu, aixeco el 

braç dret tot estirat davant meu, faig una inhalació profunda i a la vegada dono tres 

voltes amb el braç cap enrere, quan he acabat la tercera volta, exhalo des de la 

meva panxa amb tota la meva força. Exhalo i trec fora de mi aquests neguits que 

m’impedeixen centrar-me en el meu examen. Ok? Ho repeteixo i després ho feu 

vosaltres. Ho farem tres vegades amb el braç dret i tres vegades amb el braç 

esquerre... Ara, seiem en silenci i comencem la prova. 

Aquest exercici de Niyama, que anomenem Pistons, neteja de toxines el cos i ens 

acosta a les tècniques de yoga que ens ajuden a mantenir el cos, la ment i l’esperit 

sans. És evident que convé haver-lo practicat abans de la realització d’una prova, 

que no sigui aquesta la primera vegada, doncs l’alumnat estarà més familiaritzat 

amb la seva pràctica i li resultarà més fàcil fluir de l’activitat de yoga a l’examen. A 

més a més, ja haurà experimentat els seus beneficis, un fet que facilitarà la 

concentració necessària davant un examen. 

Com transmetem les actituds? Com aprenem les actituds? Motivo els altres motivant-me, 

transmeto respecte, respectant... per imitació, mitjançant l’exemple. Una persona amb 

ganes d’aprendre ens contagia motivació, el punt essencial de l’aprenentatge és el docent i 

la seva actitud. Si nosaltres ens ho passem bé, ell s’ho passaran bé, si nosaltres estem 

relaxats, els relaxarem, ells han de posar molt de la seva part, però el principi de tot és la 

nostra actitud docent.  
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5. La formació que defensem  

 

Quins continguts integren la formació RYE en tècniques de yoga en el món educatiu? 

Els continguts programats s’adrecen tant a professionals de la docència i/o del món del 

yoga, com a personal sòcio-sanitari. Es concentra en tres blocs formatius reconeguts pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El primer bloc el conformen 

quatre seminaris, 15 hores cadascú, basats en les Tècniques de Yoga a l’Educació (TYE). 

Constitueixen un compendi formatiu de 60 hores, 44 hores presencials i 16 hores de treball 

personal enfocades a experimentar les estratègies proposades i elaborar quatre informes, 

un per a cada seminari, on es recullen les impressions personals sobre una activitat 

realitzada durant el seminari i les impremtes d’un exercici pràctic desenvolupat dins el propi 

context professional.  

El segon bloc de formació l’integren tres tallers centrats en diverses tècniques de relaxació, 

aprofundint especialment en el Yoga Nidra, i el tercer bloc formatiu està relacionat amb les 

necessitats educatives de l’alumnat. Un aspecte fonamental quan pretenem adaptar 

l’ensenyament a la realitat de l’aula. La dinàmica de treball segueix les mateixes pautes al 

llarg dels tres blocs dissenyats: participativa i col·laborativa.  

Es plantegen dos objectius primordials durant els diferents seminaris: 

➢ Difondre les tècniques de yoga que poden millorar l’aprenentatge, i 

➢ Formar docents d’alt nivell per tal de dinamitzar seminaris proposats pel RYE i 

transmetre eficaçment les tècniques que constitueixen la seva riquesa,  

En tots els seminaris, tallers i/o conferencies, està present l’esperit transmès per la 

fundadora de l’associació Micheline Flak. Els sis primers passos de Patañjali com a referent 

essencial, les teories sobre una educació per la vida, les pràctiques que tenen en compte 

les intel·ligències múltiples i les investigacions sobre el cervell des de la neurociència.  

 

5.1. Seminaris TYE (Tècniques de Yoga a l’Educació). 4 Seminaris 

 

Seminari 1. El cos en l’aprenentatge 

Aquest primer seminari s’endinsa en l'estreta relació entre el cos, les facultats mentals i 

l'aprenentatge. L’objectiu essencial és desvetllar la consciència a través del cos per tal 

d’afavorir la presència de l’alumnat a l’aula. Les activitats que el conformen pretenen 

evidenciar com les postures, la respiració i els sentits obren les portes a l'atenció i a la 

concentració. Iniciem els i les docents en la programació de continguts escolars que 

incorporin la presència de dos variables educatives: 
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➢ La intervenció de la ment, el cos, els sentits i el moviment en el procés 

d’aprenentatge, i 

➢ L’alliberament del cos, per tal d’alliberar la ment i potenciar la creativitat.  

Les pràctiques desenvolupades s’inicien en la pròpia experiència dels assistents, tot fent 

que la vivència esdevingui evidència i puguin constatar com des de l’activació dels propis 

recursos interns avançarem pel camí de l’aprenentatge significatiu. 

Les activitats faciliten eines per a millorar l’atenció, la concentració i l’aprenentatge, tot 

reconeixent l’estat personal i la consciència d’un equilibri físic i emocional que permeti 

contactar amb les pròpies capacitats personals, reconèixer els sentits externs com a canals 

d’informació i valorar la importància dels sentits interns com a mitjà d’assimilació, 

memorització i creació.  

Els continguts d’aquest primer seminari es centren, per tant, en quatre blocs temàtics:  

 

Durant les onze hores presencials, es treballen dinàmiques de grup relacionades amb 

Yamas, Niyamas, Asanas, Pranayama, Pratyahara i Dharana. Un aspecte metodològic 

present en tots i cadascú dels seminaris. Les asanas es centren en la consciència de la 

columna vertebral; algunes relaxacions, el retir dels sentits cap al nostre interior en 

Pratyahara, van acompanyades de visualitzacions.  

Seminari 2. Aprendre i conviure en harmonia 

Mitjançant exercicis senzills i eficaços es pretén conrear el desig d'aprendre amb alegria i 

crear una atmosfera favorable a l'intercanvi entre els alumnes. Les activitats es centren en 

estratègies per a l’acollida de l’alumnat, acollir l’altre  basant-se  en el respecte mutu; crear 

un clima de confiança i amistat per tal d’afavorir la integració i el respecte, tot potenciant el 

bon humor a l’aula com a eina per reforçar l’autoestima, l’atenció i la memòria. Es fomenta 

el treball d’equip i l’esperit cooperatiu, desenvolupant el sentit de responsabilitat i 

despertant la consciència de ser un mateix sense deixar d’estar atent a l’altre.  

- El creixement i la postura. Verticalitat i 

ancoratge: postures de la columna vertebral. 

- La respiració i la seva incidència en el sistema 

nerviós. Teoria, pràctica i efectes. 

- Els sentits interns, pont entre el món exterior i 

la conceptualització: Els 10 sentits (5 externs i els 
corresponents interns), el cinestèsic i la 

propiocepció. Definició i diferència entre atenció i 

concentració.  

- El cervell. Aprenentatge amb tot el cervell: 

cervells i hemisferis. Teoria i pràctica. Connexions 

i lateralitat. 
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Els continguts presenten la figura del mestre, com a peça clau en l’aprenentatge; mostren 

la significativitat dels contes i el mites com a font de motivació i confiança, i evidencien la 

importància d’imatges i símbols com a expressió del llenguatge de l’inconscient. Amb eines 

teòriques i pràctiques, es prepara el futur aprenentatge: Crear un ambient físic acollidor, un 

ambient emocional que sosté i gestiona l’estrès i un ambient mental estimulant, és a dir, un 

ambient social de qualitat per aprendre a viure junts. 

Seminari 3. Donar color a les emocions i desenvolupar la creativitat 

La intenció és copsar com les emocions es manifesten en el nostre cos físic, mental i 

emocional. S’utilitza la relaxació i la respiració com a eines que potencien el nostre poder 

creatiu a nivell intel·lectual i la capacitat de resoldre problemes. 

S’evidencia la influència de les emocions en la convivència, la creativitat i el rendiment 

personal. Des del contacte amb les pròpies emocions, s’elaboren eines per harmonitzar-les 

mitjançant el yoga. Es fa servir la relaxació com a instrument de prevenció de conflictes i es 

reflexiona sobre les connexions entre respiració, pensaments i emocions.  

Els eixos de treball són: 

- Reconeixement de les emocions a partir del cos, veu, expressió. Paul Ekman. 

- Asanas i estats emocionals. Mitjançant la pràctica de certes asanas aplicables a l´entorn 

de l´aula, vivim l’experiència de transformació dels estats emocionals. 

- Mandalas, creativitat i colors. El cos com agent de creativitat. 

- Les emocions i el cervell. Fisiologia emocional.  

- Recursos  per a la prevenció de conflictes, tipologia, solucions i possibles alternatives des 

d’una perspectiva yòguica. La relaxació, una gran eina per a la concentració en l´entorn 

escolar. 

Seminari 4. El so, la veu i la presència de la paraula 

Els objectius estan relacionats amb el fet de prendre consciència de la ubicació de la veu 

dins del nostre cos i de les seves possibilitats: modulació, durada, to, color i ressonància. Es 

pretén, tant gaudir de les vibracions produïdes per la pròpia veu com descobrir-la i, a la 

vegada, utilitzar-la com a font de benestar i d´autocuració. 

Mitjançant tècniques del yoga, es treballa la respiració com a eina imprescindible en 

l’emissió de la veu. Es fan servir Mandalas com a eina de centratge i de desenvolupament 

holístic, doncs el mandala es dirigeix als dos hemisferis cerebrals (global i analític), 

relacionant-los amb l’expressió verbal, tant a nivell corporal com escrit des de l’enfocament 

del yoga a l’educació. La música esdevé una eina de transformació dels diferents estats 
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emocionals i es troba significativament present al llarg de tot el seminari, guiat per a una 

professora de música. 

En relació als continguts concrets, el bloc central el conforma el treball sobre la veu com a 

instrument d’expressió de les nostres emocions, sent conscient dels seus diferents registres 

a l’hora de parlar i comunicar-se i de la importància de cuidar el nostre aparell fonador. 

Dins un enfocament holístic, s’observa i reflexiona sobre quina postura corporal afavoreix 

un bon funcionament de la veu del docent, un treball que pot esdevenir rehabilitador per a 

una part de l’alumnat assistent amb l’estudi de l’oïda i els hemisferis cerebrals.  

Un segon bloc es centra en el poder de la paraula segons l’efecte Pigmalió. Les paraules i 

els seus significats segons els diferents nivells d’aprenentatge: corporal, emocional, 

intel·lectual, social.  

Avaluació de satisfacció: Finalitzat cadascú dels quatre seminaris, un qüestionari 

d’avaluació sobre les vivències, experiències i continguts que s’han treballat recull l’opinió 

de l’alumnat. Aquesta enquesta és valorada posteriorment per les formadores per tal de 

compartir totes les opinions i proposar canvis de millora qualitativa.  

Requisits de certificació 

Finalitzat cada seminari, les persones assistents reben un Certificat reconegut pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dins del seu Pla de Formació 

permanent del Professorat. Per a l'obtenció del mateix es necessita: 

✓ Haver assistir al 80% del temps presencial,  

✓ Haver lliurat l'informe corresponent i  

✓ Haver respost a l'enquesta de satisfacció. 

 

5.2. Tallers TRYE (Tècniques de Relaxació, Yoga i Educació). 3 Tallers 

 

Com he comentat anteriorment, la segona línia formativa RYE està constituïda per tres 

seminaris de Tècniques de Relaxació, Yoga i Educació (TRYE). Són tallers de 15 hores, onze 

presencials i quatre de treball personal, igualment reconeguts pel Departament 

d’Ensenyament. Combinant exposicions teòriques, tallers temàtics i pràctiques 

programades, pretenem que els/les assistents/es integrin un marc de referència precís que 

els/les permeti apropiar-se de les tècniques de relaxació i més concretament del Yoga Nidra 

(yoga del somni despert). 

Enguany estem argumentant sobre la necessitat de dissenyar un 4t taller formatiu per tal 

d’aprofundir en pràctiques de relaxació enfocades en habilitats lingüístiques del Currículum. 

Un projecte que acaronem fa temps i que confiem pugui sortir a la llum. Passem, doncs, a 

una breu explicació dels continguts de la formació TRYE: 
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Taller 1: La pràctica de la relaxació 

Objectiu: Experimentació personal de tècniques de relaxació i centrament en el Yoga Nidra. 

Anàlisi de la seva metodologia. 

Durant el primer seminari presentem els següents mètodes de relaxació: Jacobson, 

entrenament Autogen de Schultz i Sofrologia. A partir d’aquest breu recorregut ens centrem 

en el Yoga Nidra i reflexionem sobre: 

➢ Els seus orígens i un protocol gradual de 9 seqüències.  

➢ La importància i significat de la Rotació sistemàtica de la consciència sobre el cos. Un 
itinerari metòdic que ens proporciona efectes a nivell profund de l’ésser. 

➢ L’alliberament del pensament positiu. El sankalpa o resolució: una frase clau per 
progressar. 
 

Encara que la relaxació Yoga Nidra neix en les tradicions yòguiques mil·lenàries, es treballa 

un mètode adaptat al context contemporani que integra els darrers progressos en matèria 

d’investigació psicològica i neurofisiològica. Sorprèn la seva eficàcia simple i profunda 

independentment del lloc on es practiqui: l’àmbit escolar, professional, familiar o en 

qualsevol moment del dia.  

Taller 2: Les seqüències del Yoga Nidra (I part) 

Objectiu: La veu de la relaxació guiada, un instrument subtil que cal treballar i modular. 

Aquest segon taller es centra en dos aspectes fonamentals: La rotació de la consciència 

com a veritable massatge al cervell i l’estudi comparatiu de visualitzacions. A partir d’una 

reflexió teòrica sobre la importància de les visualitzacions a nivell cerebral i com a eina 

metodològica, ens centrem en: 

➢ Imatges ràpides.  

➢ Història simbòlica.  

A nivell de pràctica, comencem l’entrenament personal en la conducció en seqüències 

estudiades on la veu esdevé un element significatiu. 

Taller 3: Les seqüències del Yoga Nidra (II part): Aplicacions 

Objectiu: Pràctica intensiva del Yoga Nidra: Seqüències, vocabulari, veu i presència. 

En aquest últim taller es revisen les seqüències del Yoga Nidra observant la importància de 

les transicions com a pas progressiu d’una onda cerebral a l’altra. Prestem especial atenció 

a la respiració conscient, el llindar per accedir a l’estat de relaxació profunda, i a les 

sensacions per parells oposats, unes simulacions que pretenen apropar-se a la consciència 

testimoni, al distanciament de les emocions.  
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Es reflexiona sobre les Regles d’or per a una bona pràctica a l’aula i s’aprofundeix en les 

possibilitats d’adaptació del Yoga Nidra a diferents edats de la vida, contextos i situacions; 

a persones amb dificultats específiques o amb necessitats educatives especials. 

Requisits de certificació 

Una vegada finalitzat cada seminari, las persones assistents reben un certificat reconegut 

dins del Pla de Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya que segueix les mateixes pautes de la formació anterior, TYE. 

 

5.3. El Yoga i les Necessitats Educatives Especials 

 

Les dues línies exposades constitueixen la base de la formació RYE. No obstant, a partir del 

curs 2014-2015, ja fa quatre anys, oferim un seminari anual centrat en El yoga i les 

necessitats educatives especials. L’objectiu d’aquest curs és proporcionar als docents eines 

ajustades a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Pretén aprofundir en una visió 

inclusiva i integradora de l’educació, més enllà de les matèries curriculars, amb l’aplicació 

de tècniques de yoga que afavoreixen una mirada individualitzada del procés 

d’aprenentatge per tal que cada alumne pugui aportar el millor de si mateix/a a través de 

l’autoconeixement, el treball amb el cos, les emocions, la respiració, la relaxació i la 

concentració. 

 

5.4. Altres formacions 

 

Per una altra banda, durant el curs passat, 2016-2017, tres companyes de l’associació12 van 

dissenyar un Curs de Metodologia RYE amb el propòsit d’aprofundir en les seves bases 

filosòfiques i concretar les línies estratègiques que defineixen i diferencien el mètode RYE. 

Una oportunitat perquè les persones que integrem l’associació RYE ESPAÑA actualitzéssim 

la nostra formació en les tècniques que defensem, les tècniques RYE. 

Paral·lelament, i al marge de les diverses formacions RYE exposades en aquest apartat, si 

algun professional de la docència i/o professor/a de yoga s’interessa en convertir-se en 

formador/a en Tècniques de Yoga a l’educació (TYE), ha de:  

✓ Assistir a dues trobades organitzades per alguna de les diferents associacions RYE 

al món, nacionals i/o internacionals; 

✓ Ser valorats/des com a docent-acompanyant al llarg d’un Seminari TYE o TRYE; 

✓ Participar en dues formacions d’aprofundiment i 

 
12 Ma. Teresa Lladó Esclusa, Montserrat Tejedor Nadal i Maruja Rabat Monrós. 
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✓ Defensar, davant d’un jurat integrat per altres formadores, una memòria d’entre 10 

i 12 pàgines sobre el contingut rellevant d’aquests seminaris d’aprofundiment i on 

es proposa una pràctica pedagògica i innovadora per a dur a terme a l´aula. 

Per una altra banda, i con a formació permanent per tal de mantenir la validació de la 

titulació vigent, els/les formadors/es ens comprometem a realitzar un seminari 

d’aprofundiment cada dos anys al RYE ESPAÑA, l’EURYE o a algun altre organisme acceptat 

per l’associació. 
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6. Com implementem el yoga a l’aula? Metodologia 

 

Els fills no necessiten pares impressionants. Sinó éssers humans que parlin el 

seu llenguatge i siguin capaços de penetrar en el seu cor.  August Cury, 2007  

Les pràctiques de ioga a l’aula desenvolupen la consciència del “ser” i ajuden a crear  un 

entorn de comunicació i intercanvi òptim per a aprendre des de l’autoestima i la 

confiança, aspectes fonamentals per a la motivació i el coneixement. A partir d’exercicis 

lúdics programats i senzills, les activitats de yoga potencien el creixement físic, mental, 

emocional i social del nostre alumnat. 

 

6.1. Referents metodològics per a una bona pràctica RYE 

 

El reconeixement de les nostres tècniques ha conduït a definir unes regles de bon ús, doncs 

és imprescindible evitar la utilització salvatge de la metodologia que es proposa i vetllar 

perquè l’entusiasme per la innovació preservi la seva línia d’equilibri 

A l’apartat dos, dedicat al Marc teòric per l’aplicació del yoga a les aules, es presenta una 

relació dels set principis filosòfics que defensa el RYE. Uns referents generals al que 

responen les activitats que duem a terme dins les aules. Aquestes actuacions estan 

definides per unes regles d’or per a una bona pràctica, unes normes específiques, 

compartides per les diverses associacions arreu del món, i que dibuixen un perfil d’actuació 

metodològica a les nostres aules. El RYE defensa:  

➢ Al principi, implementar dos o tres exercicis que ens agradin i fer-los nostres.  

 

 
 

 

Quan hem pres la decisió d’introduir les 

tècniques RYE, és molt important trobar-se a 

gust, doncs els/les alumnes capten 

ràpidament si ens sentin còmodes i 

segurs/es amb allò que pretenem 

transmetre. En aquest sentit, s’aconsella 

començar amb exercicis tradicionals, evitant 

inventar-ne de nous. Pràctiques ja 

experimentades, sobre les que s’ha 

reflexionat a priori, més properes a les 

activitats clàssiques que proposa la 

metodologia RYE, sempre afavoriran l’èxit a 

l’inici de la implementació. 
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➢ Demanar preparar el material escolar abans de la pràctica de yoga13.  

Les transicions d’unes activitats a altres són moments claus dins la dinàmica d’aula. 

En funció dels continguts que volem aconseguir i/o potenciar, haurem programat 

una determinada pràctica de yoga, una tècnica concreta basada en el yoga i 

orientada a afavorir l’aprenentatge. Aquest objectiu pot resultar distorsionat quan 

l’alumnat, després d’aconseguir un cert nivell d’atenció i calma, d’haver modificat el 

seu estat energètic, ha de començar a preparar el material escolar necessari per a 

continuar la classe. Recollint o disposant els materials amb anterioritat a l’activitat de 

yoga, s’evita dispersar la seva atenció o distorsionar la pràctica. 

 

➢ Pràctica gradual, a poc a poc.  

A l’introduir les tècniques de yoga amb un grup-classe cal evitar l’excés de moviment 

per la sala, és millor realitzar activitats que impliquin pocs desplaçaments. L’alumnat 

ha de familiaritzar-se amb una nova dinàmica de treball que implica utilitzar el propi 

cos com a instrument d’aprenentatge, és a dir, integrar el moviment dins d’espai de 

l’aula. Una realitat que necessita pràctica per part dels alumnes si volem que sigui 

efectiva, enriquidora, i ens allunyi de possibles malentesos, doncs podrien interpretar 

negativament la importància del moviment dins del procés d’aprenentatge. La 

graduació de la pràctica assegura l’èxit, especialment amb l’alumnat cinestèsic, que 

haurà d’experimentar el suficient per entendre que fer servir el cos està relacionat 

amb la intenció d’ensenyar i aprendre, i no amb un joc per se. Aquesta comprensió, 

des de l’experiència personal i grupal, incrementarà les possibilitats tant d’obtenir 

bons resultats com de Santosha, de sentir satisfacció amb sí mateix pel treball 

desenvolupat, al ser cada vegada més conscients de la importància de la integració 

del moviment i/o el joc en el procés d’aprendre. 

 

➢ Exercicis curts i freqüents.  

Intervencions sistemàtiques i curtes de cinc o deu minuts serà sempre més profitosa 

que activitats esporàdiques i llargues que difícilment podran integrar-se en la 

quotidianitat de l’aula. Per tal d’aprofitar els beneficis de qualsevol metodologia, les 

activitats han de ser freqüents, regulars i adaptades a l’alumnat. Hem comprovat 

que resulta més eficaç implementar pràctiques regulars de vuit o deu minuts durant 

un o dos dies a la setmana, que mitja hora un dia al mes. La freqüència en els 

exercicis és la base d’una bona assimilació de la tècnica. 

 

➢ Preveure un temps concret per als exercicis, per tal de crear-ne l’hàbit. 

Cal determinar l’hora, el dia i la sessió concreta en què durem a terme la pràctica. 

D’aquesta manera s’anirà forjant un hàbit tant en l’alumnat com en nosaltres 

mateixos i s’aniran creant expectatives en l’alumnat en relació a les activitats que 

 
13 Aprofito aquest treball per a millorar la redacció en el text original d’algunes de les pautes que comento i que 
compartiré posteriorment amb la nostra associació. 
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proposem. L’experiència ens demostra que ells i elles mateixos/es demanen les 

activitats una vegada instaurada la dinàmica en la pràctica docent. 

 

➢ Repetir el mateix exercici per tal que pugui ser integrat.  

La repetició afavoreix que la totalitat del grup tingui l’oportunitat d’assolir les 

activitats desenvolupades, si bé es transforma en un repte docent durant la pràctica. 

Els ritmes de treball, d’assimilació de continguts i d’aprenentatge varien molt dins 

l’espectre de l’alumnat. La repetició d’un mateix exercici permet que l’alumnat que 

necessita més temps per assimilar els continguts treballats tingui una oportunitat 

real d’aprenentatge, una realitat que implica , per una banda, valorar la importància 

de la repetició d’una mateixa estratègia d’aprenentatge i, per una altra, transformar-

la per tal d’evitar l’avorriment de la repetició, una dificultat es presenta inclús amb 

l’alumnat adult. En aquest sentit, la participació d’alumnes amb més capacitats pot 

esdevenir un element didàctic fonamental. L’actuació de l’alumne-docent beneficia 

els seus companys i a ell/ella mateix/a, doncs exemplifiquen com es pot integrar un 

aprenentatge i el nivell d’assimilació del mateix. Una estratègia d’aprenentatge 

inclusiu que respecta totes les persones presents a l’aula. 

 

➢ Posar atenció a les dificultats. 

Des dels inicis de la pràctica, el yoga ens consciencia sobre la importància dels límits. 

Les fronteres que assenyalen els límits són indicadors reals del nivell d’aprenentatge. 

Indicadors de dificultats que hem de saber traspassar amb consciencia, amb 

reconeixement, si volem continuar millorant i/o evitar possibles perills. Forçar els 

límits, forçar les dificultats, comporta conseqüències a nivell físics, mental i 

emocional, doncs marquen barreres relacionals amb la pròpia zona de confort.  Quan 

un alumne mostra que no pot o no vol realitzar un activitat de yoga a l’aula, haurem 

de respectar-lo i evitar forçar la persona o la situació. Iniciem un joc educatiu entre 

Ahimsa, no violència, i la importància d’avançar per aprendre. Ser conscient dels 

límits i dificultats que el nostre alumnat troba en el seu camí d’aprenentatge implica 

acceptació de la realitat de l’aula, per tant, cal evidenciar el fet i integrar-lo dins la 

dinàmica d’ensenyament. Aquest serà un pas essencial per tal que ells i elles siguin 

conscients de les seves veritables capacitats malgrat les dificultats i limitacions com 

a aprenents. Des del yoga hem de ser curosos en aquest sentit.  

 

➢ Explicar l’exercici amb els ulls oberts. Mostrar-lo prèviament i practicar-lo després 

juntament amb els alumnes. 

Sempre actuarem com a referent, la primera persona que realitza allò que vol 

transmetre. S’aprèn millor des de l’exemple. En cas que no ens sigui possible, un 

alumne pot exemplificar qualsevol activitat. És important respectar aquesta 

graduació en la transmissió del coneixement. Igualment, respectarem l’alumne que 

tingui dificultats per tancar els ulls, pot focalitzar la seva mirada en un punt que 

dibuixem a la pissarra per tal de mantenir la seva atenció. 
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➢ Explicar els efectes, l’objectiu, el perquè dels exercicis. 

El fet d’explicitar la teoria que recolza allò que proposem facilita la comprensió i el 

sentit de les activitats que realitzem. Aquesta actitud docent és especialment 

important amb l’alumnat adolescent. De fet, ells mateixos demanen explicacions del 

que viuen a classe i, de vegades, els costa acceptar amb humilitat que no estan 

preparats per entendre totes les respostes. Un moment ideal per a demanar una 

actitud de confiança cap a les activitats desenvolupades i la persona del docent.     

 

➢ Sempre dedicar un temps per escoltar les sensacions a través del cos. 

Un dels significats atribuïts a la paraula yoga és unió, unió de cos, ment, emocions i 

esperit. La consciència del propi cos, de com les pròpies sensacions es manifesten a 

través d’ell i de com fluctuen mitjançant les activitats que anem desenvolupant, 

esdevé un element d’intel·ligència intrapersonal que necessita trobar un temps i hem 

de cuidar tant des del yoga com des de la docència. Quan s’és capaç d’acceptar el 

món interior, de conèixer el món interior un mica més, aquest món de pensaments, 

sentiments, el dels senyals..., s’incrementen les possibilitats d’èxit en el món 

exterior. 

 

➢ De tant en tant fer verbalitzar el que senten. 

Donar-los espai per sentir i l’oportunitat de verbalitzar-ho voluntàriament és 

necessari per a prendre consciència de qui som. Com hem esmentat anteriorment, 

cal trobar temps a l’aula per sentir el cos i expressar aquesta consciència corporal; 

acceptar la individualitat verbal de cada alumne tenint en compte que tot és 

correcte. Afavorir l’expressió del propi sentir durant dos o tres minuts, donant la 

benvinguda a totes les sensacions expressades. Aquests intercanvis de diàlegs 

intrapersonals compartits, permeten integrar dins l’espai i el temps de classe la gran 

diversitat de percepcions i expressions que la conformen. Una estratègia qualitativa i 

inclusiva d’aprenentatge emocional.  

 

➢ Amb els nens no modificar el ritme respiratori i no fer retenció de la respiració. 

El RYE propugna la naturalitat respiratòria tant a l’educació infantil com a primària. 

Evitar les retencions fins els nivells superiors d’ESO o al batxillerat, on la maduresa 

física i mental permetria la seva pràctica. La retenció invita a la introspecció, a anar 

cap a dins, i creiem que l’alumnat d’infantil, de primària i de 1r i 2n de l’ESO ha 

d’enfocar-se a la relació amb els companys, ha de desenvolupar la seva intel·ligència 

interpersonal abans de treballar-se interiorment en profunditat.    

 

➢ La veu del/de la docent ha de ser clara i abdominal. 

Això protegirà les seves cordes vocals de malalties professional i arrelarà les seves 

paraules i articulacions a la classe. Parlar des de les entranyes, ajudarà a estabilitza 

emocions seves i/o de l’alumnat. 
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➢ La mirada docent hauria de mostrar calma i adreçar-se als ulls de l’alumnat. 

Reconèixer la presència de totes i cadascuna de les persones que conformen el 

grup-classe, com he comentat en l’apartat on definia qui és el/la formador/a RYE, és 

essencial per a una comunicació educativa de qualitat. Cal que l’actitud docent inspiri 

tranquil·litat, confiança i seguretat per tal d’impregnar les aules d’un ambient 

favorable a l’aprenentatge. L’educació ha de ser tant personalitzada com sigui 

possible per tal de treure el major profit de cada alumne. 

 

➢ I finalment, ocupar-nos de nosaltres mateixos abans d’ocupar-nos dels alumnes. 

Simplement, no podem donar allò que no tenim. L’èxit en la relació jeràrquica que 

representa l’aprenentatge s’inicia en la persona del docent. Som el que projectem, 

per tant, ens hem de convertir en allò que desitgem que ens envolti.  

 

6.2. Per què els sis primers passos de Patañjali? Yoga i Mindfulness 

 

La meditació segueix a la concentració. El Samadhi (estat de 
superconsciència) segueix a la meditació. La concentració és el primer i 

principal que el Sadhaka o aspirant ha d’aconseguir en el sender espiritual. 
Swami Sivananda (2006:91) 

Les estratègies RYE posen especial accent en la concentració, admetent la possibilitat de la 

meditació en el cas de l’alumnat més adult, el de batxillerat, cicles o universitari. Durant els 

períodes de formació infantil, primària i, potser, secundària obligatòria, el més important és 

la relació amb els altres. Ens construïm en contacte amb les persones que ens envolten i 

l’entorn escolar esdevé un context de socialització significatiu que no podem obviar. 

Aconseguir que l’alumne arribi a un nivell acceptable de concentració necessita temps i 

força pràctica. La concentració és un procés mental. No és un exercici muscular. No hauria 

d’existir un esforç excessiu del cervell. Cal evitar qualsevol tensió del cos o de la ment i 

pensar en l’objecte de concentració de forma còmode i continuada. Unes fites que 

necessiten dels passos previs que marca Patañjali i que el Mindfulness delega especialment 

en el Pranayama i o Pratyahara, oblidant la importància del cos, dels Asanas. És evident 

que aquests dos passos estan molt molt lligats. Si es practiquen exercicis de Pranayama es 

desenvoluparà un nivell de relaxació que afavorirà la concentració. Un bon treball sobre el 

retir dels sentits cap al nostre món interior, Pratyahara, serà l’inici d’una atenció de qualitat 

que facilitarà una concentració igualment de qualitat. La concentració, clau mestra de l’èxit, 

sempre serà posterior a un bon treball sobre l’atenció.  

El punt vital de la concentració és atraure la ment cap al mateix objecte una vegada i una 

altra, limitant, al principi, els seus moviments a un petit cercle. Així arribarà el moment en 

que la ment es mantindrà en un sol punt. Aquest serà el fruït d’una pràctica constant i 

ferma dins el context escolar i/o fora d’ell. Ajuntar, un a un, els raigs de la teva ment que 



45 
 

estan dispersos, escampats, en els objectes sensorials des de fa anys. Com afirma Swami 

Sivananda (2006:93), la concentració augmentarà al disminuir el nombre de pensaments. 

Una ment concentrada és molt més eficaç que una ment dispersa. La concentració purifica i 

calma les emocions que sorgeixen en la ment, enforteix el corrent de pensament i clarifica 

les idees. Podem realitzar més tasques en menys temps. Gairebé tot és possible per a la 

persona que practica regularment la concentració. Desenvolupa la força, la voluntat i la 

memòria; aguditza i il·lumina l’intel·lecte. La concentració proporciona serenitat i calma 

mental, fortalesa individual interna, paciència, una gran capacitat de treball, vivacitat, 

penetració, agilitat, una gran capacitat de comprensió, un veu dolça, ulls brillants, un amor 

i paraules poderoses, ...  

Una concentració sostinguda és el pas previ a la meditació, de Dharana a Dyana. Eix 

central del programa conegut com MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), és a dir, 

reducció de l’estrès basat en la meditació de consciencia plena, que va proposar el doctor 

Jon Kabat-Zinn14 al 2005. Tant RYE com Mindfulness reconeixen la gran importància del 

setè pas de l’Òctuple Sender de l’Ashtanga Yoga de Patañjali. No obstant, constatem una 

diferència important en relació a la posada en pràctica de les respectives activitats. La 

interpretació del present que fa el Mindfulness està en la línia del monjo vietnamita Thich 

Nhat Hanh, concentrada en la immersió dels sentits en el present. Aquest mestre budista ja 

parlava de ser aquí, plenament present, i dóna alguns exemples clarificadors: “Quan 

rentem els plats, rentem els plats! Això vol dir que hem de ser completament conscients 

que estem rentant els plats. En aquest moment sóc totalment jo mateix, en harmonia amb 

la respiració, conscient del meu cos, dels meus pensaments, dels meus gestos. Estic 

fermament present  i no dispers com una ampolla rebotada a la cresta de les ones sobre 

una mar agitada15”. Thich Nhat Hanh precisa que rento la vaixella per rentar la vaixella i no 

per obtenir plats nets, la qual cosa em projectaria cap al futur. Cal observar que trobem en 

aquestes paraules la mateixa definició del yoga segons Patañjali: “Yoga és l’aturada de les 

ones de la consciència”.  

En canvi, les tècniques RYE s’apliquen seguint la línia filosòfica de Sant Agustí, de la seva 

concepció del temps. Dins la filosòfica del temps que presenta Sant Agustí, no tan sols hi 

ha la presència del present que ens ofereix les nostres percepcions immediates. Podem 

distingir tres tipus de present: el present del passat o la memòria, el present del present i 

el present de l’esdevenidor, teixit per l’espera com diu Sant Agustí. El nostre esperit 

evoluciona dins un etern present que conté aquests 3 components paulatinament. La Plena 

Consciència, el Dyana que proposa el Mindfulness, només concerneix al del mig, al present 

del present. Aquest no és el cas del yoga, sobretot del Raja yoga que practiquem dins la 

metodologia RYE i que ens vincula al present del passat, quan revifem records en una 

visualització, igual que ens vincula a l’avenir, projectant-hi pensaments positius per tal que 

 
14 Jon Kabat-Zinn s’ha fet famós per introduir la tècnica budista de la atenció plena (Mindfulness) per a ajudar a gestionar 
l’estrès i el dolor de la malaltia. Va desenclavar un mètode de meditació del seu entorn religiós per a adaptar-lo a 
l’occident laic i fer-ne una eina científicament reconeguda.  
15 Article Yoga i plena consciència de Jacques de Coulon, traduït per la nostra companya Ma. Teresa Lladó Esclusa. 
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es facin realitat. Quan fem servir visualitzacions, portant algun esdeveniment del passat a 

la consciència, ens situem en el present del passat, doncs ens nodrim dels records, de la 

memòria, un pilar de l’aprenentatge que el yoga permet desenvolupar. A la Grècia antiga 

Pitàgoras proposava que repetíssim els esdeveniments més destacats del dia abans d'anar  

a dormir per tal d’aguditzar el seu discerniment. Plató, aconsellava rememorar les escenes 

belles de la vida al moment d’adormir-se per gaudir d’un somni serè. Fets que ens mostren 

com ja es practicava el Raja yoga en les escoles filosòfiques de Grècia. 

Quan volem que l’alumnat es prepari mentalment per a afrontar un examen, o alguna 

situació problemàtica en el futur, ens situem en el present de l’esdevenidor, visualitzem les 

circumstàncies implicant l’alumne i i el fem repetir mentalment una curta frase positiva a 

partir d’un estat de relaxació: “Tinc confiança en mi mateix”, “aprovo aquesta prova”, “tot 

va bé”... Aquest és el sentit, igualment, del Sankalpa, mot sànscrit que significa “resolució” 

o “intenció forta” i que és comparable a una llavor que plantem en el present del present 

en el nostre subconscient, tot esperant que germini i floreixi en el futur. Així, el sankalpa 

que acompanya el Yoga nidra apel·la al present del futur, com afirma Jacques de Coulon al 

seu article Yoga i plena consciència, gener de 2016. 

Resulta evident que tant el Mindfulness com les tècniques de Yoga a l’educació beuen de 

les fonts mil·lenàries del Yoga, però s’evidencia aquesta diferència significativa en les seves 

respectives pràctiques. El mateix doctor Jon Kabat-Zinn reconeix, explícitament, el seu 

deute inestimable amb el yoga en un interviu aparegut al Nouvel Observateur del 27 d’abril 

2015: “Per introduir aquest programa de reducció de l’estrès, la idea va ser la d’inspirar-me 

en principis de la meditació budista i del yoga”. Un deute reconegut igualment pel RYE. La 

diferència està més relacionada amb el que descriu a l’inici del seu llibre Allà on vas, tu 

ets16 quan al parlar del seu mètode explica que: “La Plena Consciència significa fer atenció 

de manera particular: deliberadament, al moment present i sense judici de valor”. Ho 

resumeix clarificant que: Tot és aquí. Quan comprenem que tot és aquí, podem 

abandonar el passat i el futur i experimentar el que som ara17”. Al yoga a l’educació, com ja 

he comentat anteriorment, acollim des del present, tant el passat com el nostre possible 

futur per tal d’avançar en l’aprenentatge.  

  

 
16 El llibre es va traduir al Castellà al 2009 amb el títol Mindfulness en la vida cotidiana: Donde quiera que vayas, ahí estàs 
com a llibre d’autoajuda. 
17Basat en l’article de Jacques de Coulon Yoga i Plena consciència, traduït per la companya de l’associació 

Maria Teresa Lladó Esclusa.   
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7. Yoga per a  infants i Yoga per a l’educació 

 

És el mateix Yoga per a infants que Yoga per a l’educació? Quines relacions es poden 

establir entre aquests dos àmbits d’aprenentatge? 

Els infants, especialment els petits, s’acosten al yoga amb facilitat. Tenen talents i 

capacitats innates per a desenvolupar qualitats relacionades amb aquesta disciplina: 

capacitat de moviment àgil, curiositat per aprendre, confiança, actitud oberta, un cert nivell 

d’atenció, bona respiració, capacitat de regular la seva activitat i el descans,... Des del 

yoga, procurem estar atents a aquestes qualitats per tal que ells continuïn cuidant-les la 

resta de la seva vida, doncs cada vegada trobem més oportunitats per a que els nens 

contactin amb el yoga en edats primerenques, unes vegades sols i unes altres en família 

(Roigé i Civil, 2018). No obstant, quan parlem de yoga per a infants no estem parlant de 

yoga per a l’educació, un fet sobre el que aquest treball m’ha permès reflexionar. 

 

En què s’assemblen: similituds 
 

ASPECTES 
 

YOGA PER A INFANTS  I YOGA PER A L’EDUCACIÓ 

1.Edat dels infants El ventall d’edat dels alumnes és similar, implica unes necessitats personals i 
relacionals concretes, per tant, les activitats s’adapten tenint en compte el 
creixement personal i grupal. 

2. Tipus d’activitat Activitats lúdiques i divertides amb pràctiques individualitzades en parelles o 
en grup, on el joc esdevé un mitjà significatiu per a l’aprenentatge  
Activitats holístiques, és a dir, integrals, unint els nivells físic, mental, 
emocional i relacional dins un clima respectuós, segur i sense judici 

3. Reflexió  La reflexió sobre la pròpia experiència i verbalització de sensacions esdevé 
essencial. Una eina d’aprenentatge i progressió 

4. Planificació L’ensenyant, tant docent com professor/a de yoga, ha de programar les 
activitats amb un objectiu clar, és a dir, sabent quina és la intenció de la 
pràctica 

5. Cos  El aprenentatge a llarg termini (el que recordarem posteriorment) passa per 
aconseguir un nivell de consciència sobre el cos a partir del treball que es 
realitza, del treball sobre els sentits, per tant, cal integrar l’observació i 
experimentació del moviment conscient, personal i lliure 

6. Eines d’ajut La imaginació i creativitat personal i col·lectiva s’estimula i treballa 
intensament amb la intenció d’exercitar al màxim el potencial de l’alumnat. 
Educació en valors universals on la música i la dansa són elements 
primordials i complementaris 

7. Relacions S’estableixen relacions intra i interpersonals dintre de la jerarquia didàctica 
que representa l’espai compartit 

8. Objectiu Transmissió del saber i acompanyament del deixeble esdevenen inseparables 
durant el procés d’aprenentatge. Educació per a tothom!! 
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És evident que la presència del yoga és força significativa en ambdós àmbits. No obstant, 

en aquesta segona graella comparativa exposo aspectes significativament diferents entre 

els dos camps d’actuació.   

En què es diferencien... Divergències 
 

ASPECTES 
YOGA PER A INFANTS 

 
YOGA PER A L’EDUCACIÓ 

1. Intenció 

La intenció bàsica és l’observació 
conscient del cos i l’experimentació en 
relació a un mateix i als altres 
 

Les intencions exposades per als 
infants s’enfoquen cap a la millora en 
l’aprenentatge escolar 

2. Context 
Activitats extraescolars als centres 
escolars o en centres de yoga 
 

Context d’aula. Les activitats es 
desenvolupen dins l’espai de classe o 
del centre educatiu  

3. Continguts 

Els elements de la natura, els animals, 
els contes, mandales, jocs i les 
qualitats i emocions, humanes 
esdevenen la base inspiradora de les 
sessions de classe 
 

S’afegeix als elements anteriors el 
currículum escolar  com a contingut 
essencial i sempre present durant les 
sessions de classe 

4. Currículum 
escolar 

Activitats, més o menys relacionades 
o paral·leles al Currículum escolar, 
present de vegades però sense cap 
pressió 

El referent curricular sempre  està 
present en el desenvolupament de les 
activitats. Constitueix l’objectiu 
fonamental de la seva aplicació i 
caldria evitar la seva pressió excessiva 

5. Pràctiques 
30’ 45’ una hora. Depenent de l’edat i 
nivell de l’alumnat 

5’  10’ generalment 15’  30’  45’ 
depenent de la intenció educativa o 
quan hi ha més experiència pràctica 

6. Actitud 
docent 

Positiva i col·laboradora. Potencia 
l’acceptació tant de les limitacions 
com de les bones aptituds 

Cal desenvolupar una observació 
atenta als obstacles interns que 
dificulten el procés d’aprenentatge en 
l’alumne. Observació més científica 
dels canvis actitudinals  

7. Perfil 
professional 

Professorat de yoga 
Professorat de yoga i de la docència o 
docents formats en tècniques RYE 

 

Des d’aquestes reflexions exposades en relació a les similituds i diferències, suggereixo 

unes propostes de millora com a oportunitats per a continuar aprenent a partir de les 

vivències professionals que el yoga ha aportat a les meves aules. Per exemple, caldria:  

✓ Reivindicar major presència dels aspectes inclusius i integradors del joc, de les 

activitats lúdiques. La diversió a classe hauria d’estar un objectiu. Els jocs ajuden a 

captar l’atenció d’una manera atractiva i motivadora i requereixen comunicació. 

Cada nen desenvolupa les seves pròpies estratègies, de manera individual, en 

parella, en grup petit o gran. Tots participen en els jocs, inclús els que miren o 

descansen, doncs aprenen dels altres (Roigé i Civil, 2018:27). Unes connotacions 

que esdevenen fonamentals per a la integració i cohesió del grup classe (Yama). 
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✓ Valorar les transicions com a part del procés d’aprenentatge. La classe comença 

quan la persona del docent contacta amb l’espai de l’aula, aquests moments inicials 

formen part de la classe: arribada, canvi d’activitat, comiat, ... Hem de tenir cura 

dels moments inicials i finals, integrar-los dins la programació d’aula, essent 

conscients de la importància dels mateixos per tal que l’activitat escolar flueixi. 

 

✓ Permetre un espai de relaxació, de calma, o inclús de factor sorpresa, en algun 

moment de la sessió d’aula per tal de millorar l’atenció i l’interès de l’alumnat. 

L’assimilació dels continguts escolars necessiten d’aquests moments de descans. De 

relaxació, que afavoreixen l’aprenentatge. Poden ser intercanvis orals o petis diàlegs 

sobre l’experiència de viure una classe. Per una altra banda, aturar-se un minut 

permet reaccionar d’una manera diferent, no automàtica, pensar sobre el que volem 

fer, és a dir, triar la nostra resposta. Relaxar la ment abans d’afrontar la dificultat 

impregna de consciència les nostres actuacions. L’alumnat necessita espais i temps 

per viure l’experiència d’aturar-se, de reflexionar dins el context d’aula, i deixar 

d’actuar impulsivament. 

 

✓ Programar activitats d’ensenyament/aprenentatge que tinguin en compte els 

resultats de les investigacions de la neurociència sobre el cervell. Un aprenentatge 

holístic ha de contemplar donar espai tant a l’hemisferi esquerre, més analític, 

lingüístic i matemàtic, com a l’hemisferi dret,  més  artístic, creatiu i global. Des de 

la integració relacional i complementària dels dos hemisferis aconseguirem acostar-

nos a un aprenentatge a llarg termini i, per tant, de vida. 

 

✓ S’exigeix als docents acabar programes cada vegada més carregats centrant la 

tasca docent el l’ensenyament i no en l’aprenentatge. Cal desplaçar aquest 

enfocament cap a l’aprenentatge de l’alumnat, cap a la millora de la seva 

participació a l’aula.  

 

✓ Millorar la didàctica de l’atenció i la concentració. Ensenyar l’alumnat a relaxar-se 

per tal que millori la seva atenció. Es diu als nens “presteu atenció!”, però obviem 

trobar espais perquè aprenguin a fer-ho per ells mateixos. Els ensenyants formats 

Preparació per a la 

memorització de vocabulari en 

llengua anglesa a partir d’un 

llibre de lectura. Pràctica de 

Yoga Nidra, relaxació profunda 

a primer d’ESO.  
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en tècniques RYE introduïm a les nostres classes breus sessions de ioga adaptades 

al context escolar amb els/les alumnes asseguts, o de peu entre taula i cadira amb 

el propòsit que els joves aprenguin a relaxar-se, a concentrar-se, a estimular les 

seves energies quan estan cansats, i a calmar-se quan estan nerviosos. Uns 

exercicis que s’adapten a totes les matèries curriculars i a totes les activitats de la 

vida, des de l’educació infantil fins a la universitat, sense que hi hagi cap necessitat 

de referir-se a una filosofia o una creença. 

Els i les professionals de la docència que hem viscut l’experiència d’obrir les portes de les 

nostres aules al yoga, hem constatat com aquesta disciplina impregna els quaderns de 

classe de vida, creativitat i coneixements. Els seus fulls reflecteixen petjades de les 

múltiples possibilitats d’interaccions personals, creatives, i acompanyades de la possibilitat 

d’expressar allò que sents i penses durant el procés d’aprenentatge.  

 

Moments de calma, de descans, ajuden significativament a la millora de l’aprenentatge. Les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge que integren més zones del cervell, afavoreixen la 

memòria a llarg termini. Un fet essencial en relació a l’efectivitat de les nostres tasques 

docents. La perspectiva del “temps perdut” o de la “superficialitat” dels moments de 

relaxació, de les activitats de visualització, del joc, etc. es va allunyant a poc a poc davant 

les investigacions dels neurocientífics que mostren i demostres com mitjançant una 

visualització que acompanya un cervell relaxat, aconseguim connectar els dos hemisferis 

cerebrals ajudant d’aquesta manera a un aprenentatge que ens acompanyi al llarg de la 

vida. 

 

 

A partir d’una visualització podem 

aprofundir en l’estudi d’un temps 

verbal (Past Continuous). 

Aconseguirem facilitar la creativitat i 

la producció literària i/o gramatical, 

tant en relació a les imatges (cervell 

dret) com al llenguatge (cervell 

esquerre). Un cervell tranquil, 

relaxat, té més possibilitats 

d’assimilar els continguts treballats a 

l’aula. 
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8. Somnis de futur, cap on anem 

 

Què hem fet fins ara? Des d’aquells inicis a l’ICE de la UAB durant el curs 2006-2007, les i 

els docents que començarem a introduir les tècniques de yoga a les nostres aules hem 

recorregut un llarg camí d’aprenentatge. Dos moments significatius han estat la inauguració 

de la nostra associació RYE ESPAÑA al 2011 i el reconeixement de la nostra proposta 

formativa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al curs 2011-

2012. En aquests moments, i després d’onze anys aprofundint en aquesta experiència 

metodològica, el meu somni com a formadora en tècniques RYE seria participar en el 

disseny d’una proposta curricular a nivell universitari, concretament en un Postgrau en 

Yoga a l’Educació. De fet, la nostra associació ha començat a donar petits passos en 

aquest sentit. Algunes integrants de RYE ESPAÑA estem coordinant, juntament amb 

docents del CESIRE18, la formació de professorat de primària i secundària en el que 

anomenem Yoga educatiu. Des del curs 2016-2017, ja dos cursos escolars, formen part 

d’aquest equip de treball que defensa un aprenentatge holístic, avalat per la neurociència, i 

que recull tècniques d’entre d’altres del Yoga educatiu i del treball amb les intel·ligències 

múltiples. Tots som diferents, tenim unes capacitats i una genètica diferent. Ja des del 

naixement hi ha persones predisposades per a unes habilitats o altres: Memòria, oïda 

musical, creativitat.... És una predisposició i no una determinació, per tant, l’educació ha de 

potenciar-les i evitar mutilar-les, o posar pals a les rodes. L’objectiu seria arribar on es vol 

arribar i la pròpia genètica permet.  

Actualment i des del GRIAE (Grup de Recerca de Ioga en l’Àmbit Educatiu), l’associació està 

en contacte amb l’ICE de la UB i, a nivell purament verbal, hem comentat la possibilitat de 

dissenyar una proposta més integradora dins el currículum universitari, similar a la que 

s’està oferint en Educació emocional en aquests moments. De fet, un dels objectius de RYE 

ESPAÑA és establir un pont relacional entre CESIRE, UB i RYE, donat que les nostres 

formadores es troben presents en les tres institucions. 

Tant la formació inicial del professorat a nivell universitari com la formació permanent19 

pateixen una mancança important: la cura de la persona de l’alumne i/o de la del mestre, 

de l’ensenyant. Malgrat la evidència de patologies professionals directament relacionades 

amb l’exercici de la professió, tant a nivell físic (afonies, nòduls a les cordes vocals, 

repetició de postures o posicions incorrectes, ...) com mental i emocional (baixes per 

estrès, angoixa, depressió,...) continuem mancant d’una resposta preventiva des del 

sistema educatiu i/o des del´sanitari. Els curricula que cursen els futurs docents presenten 

 
18 El CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) és un centre 
específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació, per 
promoure i difondre els seus resultats i adequar-los a les necessitats del professorat que els haurà de transferir a la 
pràctica docent. També té la funció de dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca 
innovadora, per tal de millorar els resultats escolars de l'alumnat. 
19 Aquesta última ja enfocada cap a les i els professionals de la docència en actiu. 

http://agora.xtec.cat/cesire/
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una carència preocupant de formació relacionada amb tècniques per a afrontar tensions 

continuades que acaben transformant el nostre cos i la nostra ment, apareixent l’estrès o 

burnout, les angoixes, les depressions, etc. Una realitat professional que caldria afrontar 

incorporant en els graus de formació crèdits amb continguts fonamentats en tècniques de 

consciència i reeducació postural, respiració, relaxació, gestió de l’estrès, treball en equip, 

vocalització de la veu, etc. Tot un conjunt d’estratègies que permetrien als docents afrontar 

la seva tasca amb més probabilitats, no solament de sortir-se’n, sinó de gaudir de la nostra 

tasca tant a nivell físic com mental i emocional, evitant la sobrecàrrega i el desgast que 

comporten les tensions de la nostra feina.  

Els trastorns músculesquelètics són la malaltia professional que més augmenta a França20. 

Una malaltia que necessita alguna cosa més que reeducació postural, doncs lluny 

d’originar-se en postures incorrectes dins i fora l feina, es deguda a les tensions que 

afecten al treballador dins l’entorn laboral i que s’emporta fora del mateix context 

professional masses vegades. Podríem pensar que els professionals afectats formen part 

d’un col·lectiu vulnerable, però els estudis desenvolupats pel psiquiatre Christophe Dejours 

mostren el contrari. L’estrès o burnout i el karoshi (mot japonès que significa “mort per 

excés de treball”) afecta a tot tipus de treballador, especialment a persones delicades, 

sòlides i ben estructurades que són impulsades a realitzar pràctiques laborals que 

condemnen internament. Aquesta realitat incrementa les tensions intrapersonal i les seves 

conseqüències poden esdevenir nefastes21. De fet, al 1987 el Ministeri de Sanitat Japonès 

va reconèixer el karoshi  com a malaltia professional donada l’elevació de la ratio de 

mortalitat per complicacions degudes a l’excés d’hores de feina, especialment ictus o 

vessament cerebral i atacs cardíac.  

Som ment, emocions i cos, les malalties psicosomàtiques representen un dels percentatges 

més alts a nivell de baixes. El treball pot esdevenir un vehicle destructiu per a la nostra 

realització, per tant, el repte seria mantenir-lo com a un instrument de realització personal, 

un enfoc en què les tècniques de yoga en el món educatiu poden jugar un rol primordial. 

En aquest sentit, Yamas i Niyamas esdevenen una eina fonamental. El codi ètic 

interrelacional que defensa una cooperació horitzontal i transversal entre professorat i 

alumnat, entre metges i pacients, etc., incrementa la productivitat, perquè optimitza el 

temps, l’eficàcia i la qualitat. No obstant, l’/la empresari/a està més interessat/da en la 

quantitat i el control: 

Les multinacionals i els estats prefereixen perdre en qualitat i salut mental i  en 

domini i control, perquè això debilita la possibilitat que la gent s’organitzi i protesti.        

C. Dejours, 2018. 

 
20 Com evidencia Christophe Dejours, psiquiatra que investiga la relació entre treball i salut mental, a La Contra de La 
Vanguardia del 6 de març, 2018. 
21 El primer cas registrat de karōshi  va estar reportat al 1969 quan un empleat del departament d’embalatge d’una gran 
companyia de diaris al Japó va morir d’un atac al cor a l’edat de 29 anys. 
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Les dades són contundents a nivell autonòmic, el 23,7% de la població catalana de més de 

18 anys presentarà al llarg de la seva vida un trastorn mental segons el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, es a dir, una de cada quatre persones pràcticament. El 

15,2% de catalans presentaran un episodi de depressió major al llarg de la seva vida i, no 

oblidem, que el cost de la depressió a Catalunya, combinant les despeses sanitàries, 

pèrdues de treball o de disminució de la qualitat de vida, s’eleva a 736.003.083 euros per 

any.22  

És evident que integrar dins l’espai de l’escolaritat obligatòria un currículum veritablement 

integral, holístic, enfocat cap a la totalitat de la persona, des dels nivells d’infantil fins a les 

classes de batxillerat, mitjançant tècniques que ens preparin per a gestionar els daltabaixos 

que ens portarà la vida, pot esdevenir una actuació docent preventiva que incrementaria 

les possibilitats d’èxit. Així, des del RYE propugnem estratègies que: 

✓ Faciliten al nostre alumnat l’experimentació de formes constructives d’afrontar 

l’estrès, Niyama;  

✓ Intercalen espais de calma i reflexió mitjançant pràctiques de pranayama dins la 

jornada escolar 

✓ Ajuden a la relaxació mental, Pratyahara, millorant tant l’atenció com la 

concentració (Dharana) abans de la realització de proves o exàmens, disminuint 

d’aquesta manera la incidència de bloquejos;  

✓ Fomenten la consciència del propi estat físic i mental en moments de la jornada 

laboral per tal d’incidir i canviar-lo, Asanas;  

✓ Possibiliten activitats interpersonals i intrapersonal que milloren la relació amb els 

altres, el clima d’aula (Yama), i la mirada cap a nosaltres mateixos (Niyama), 

✓ Promouen la calma i la sensació de plaer i benestar sense medicaments o drogues, 

incrementant la confiança en un/a mateix/a (Pratyahara, Niyama). 

Tant els i les docents com el professorat de yoga que integrem l’associació RYE ESPAÑA 

estem convençuts i convençudes que el plaer d’aprendre pot despertar energies i sinèrgies 

considerables; que la harmonització, a la qual convida el ioga, pot potenciar l’entusiasme i 

la motivació durant el camí de l’aprenentatge escolar. Els professors formats en tècniques 

de yoga a l’educació han remarcat, per exemple, que una breu sessió de relaxació ajuda als 

alumnes a parlar en públic i a relacionar-se amb els altres, que els estiraments que 

redrecen la columna vertebral, fomenten la confiança en un mateix, que els exercicis 

simples de respiració porten a la calma i a una millora de l’ escolta. 

Lo esencial es invisible a los ojos; tan solo puede verse con el corazón. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

Finalment, i per una altra banda, l’associació ha acceptat la possibilitat de que Barcelona 

sigui la seu del proper congrés EURYE, estipulat per als finals de juliol 2019. Estem en 

 
22 Informació procedent dels vídeos a les pantalles de l’Hospital Sagrat Cor, Carrer Viladomat  ,Barcelona.  
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fase de diàleg a pesar de les dificultats important, com la dimissió de la secretària 

d’aquesta organització internacional que aglutina a tots els RYEs. Ens anem fent grans i cal 

trobar relleus, saba nova, fresca i il·lusionada per tal de traspassar el testimoni del gran 

itinerari d’aprenentatge i benestar que representa vincular l’educació amb la tradició del 

Yoga mil·lenari.   

Barcelona, juliol 2018. 
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Conferència: Neurociència en educació. I Jornada d’Innovació Educativa Fundació 
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9.1. Adreces d’interès i contacte amb l’associació 

 
 
Llicències d’estudi atorgades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya: 

▪ Yoga educatiu. Un camí d'autoconeixement i evolució personal necessari per 

conviure en harmonia (Dolors Garcia) 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1842m.pdf 

▪ El ioga a l’educació (M. Teresa Lladó) 

http://www.xtec.cat/~mllado/ 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1585m.pdf 

▪ Un projecte de creixement integral a l'escola: ioga i educació (Lídia Serra) 

       http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1806m.pdf 

RYE France: http://www.rye-yoga.fr 

 

Contactes amb l’associació RYE ESPAÑA: 

Correu: rye.spain@gmail.com 

Web: http://rye-yoga-educacion.es/cat 

Facebook: RYE España Yoga en la enseñanza 

https://youtu.be/M9wQELy3HA0
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1842m.pdf
http://www.xtec.cat/~mllado/
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1585m.pdf
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1806m.pdf
http://www.rye-yoga.fr/
mailto:rye.spain@gmail.com

