
LA LATERALITAT A LA CLASSE DE LLENGUATGE 

MUSICAL PER POTENCIAR LES EMOCIONS EN ELS 

ADULTS. 

Metodologia
Metodologia activa - reflexiva en la què el que es

realitza siga motiu de reflexió i critica constructiva

que permeta millorar en el procés d’ensenyament -

aprenentatge entre professorat i alumnat. A través

de la rítmica i treball de la lateralitat es treballen

activitats que exerciten la independència rítmica en

aquelles parts del cos implicades, potenciant

emocions positives que ajuden en l’aprenentatge

del llenguatge musical, no pels continguts apresos

sinó per què allò que s’aprèn siga significatiu i

motivador a la vegada que funcional. Mostrar

algunes de les activitats treballades a classe a

manera d’audició o classe oberta per compartir

l’aprenentatge realitzat com una forma de

comunicació de sentiments i emocions.
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Objectius:
1. Aprendre música a través del cos i les 

emocions

2. Potenciar les emocions positives per a 

millorar en l’aprenentatge del 

llenguatge musical.

3. Frenar les emocions negatives a través 

d’activitats rítmiques que treballen la 

lateralitat.

4. Reconèixer emocions negatives per a 

combatre-les a través de les activats 

rítmiques.

Conclusions
Malgrat que no podem comprovar totes les hipòtesis plantejades, si podem dir que les emocions juguen un paper 

molt important a la classe de llenguatge musical d’adults i que necessiten exterioritzar-les d’alguna manera. 

El treball de la lateralitat a través de la rítmica és en molts casos motivador per l’atenció que requereix fent que 

s’obliden o aparquen emocions que poden ser negatives.

Resultats
Millora en la percepció global rítmica a partir del treball de lateralitat. Menys tensió en les activitats rítmiques, 

però més atenció. L’alumnat demanda aquest tipus d’activitats Les activitats rítmiques i d’expressió corporal 

generen emocions positives i negatives, segons l’alumne. La vergonya i el sentit del ridícul canvien quan la 

valoració dels companys i d’u mateix també canvien a més si l’activitat es mostra al públic mitjançant audicions o 

classes obertes amb una valoració positiva del públic, la percepció que tenien de sentit del ridícul també canvia.

En activitats rítmicament complexes on la lateralitat va cap a la part del cos no dominant, l’atenció es desvia 

camp al control corporal aparcant els nervis que suposen l’actuació davant dels companys.
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