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Resum 

 

La relaxació a l’aula amb bols tibetans és una experiència iniciada el curs acadèmic 2011-12 

en els dos grups ordinaris de 4t d’ESO de l’Institut Vil·la Romana de la Garriga (Vallès 

Oriental). Es realitza una petita relaxació, aproximadament d’un quart d’hora, a partir del so 

dels bols tibetans combinat amb alguna altra tècnica de relaxació. La participació, que és 

totalment voluntària, està tenint una molt bona acollida per part de l’alumnat, i ha despertat 

molta curiositat per part del professorat del centre. 

Els objectius són: educar per a la salut, millorar el rendiment escolar i desenvolupar la 

intel·ligència emocional. Aquests objectius principals generen com a objectius secundaris: 

reduir el nivell d’estrès, dotar d’eines de relaxació a l’alumnat perquè puguin autogestionar 

el seu propi nivell d’estrès, així com crear un bon clima per reduir la conflictivitat 

intrapersonal i interpersonal. 

 

Paraules clau 

Tutoria, relaxació, bols tibetans, educació emocional, intel·ligència emocional, control de 

l’estrès, conflictivitat i clima de l’aula.  

 

Introducció 

Els conflictes intrapersonals i interpersonals en els centres educatius estan creixent curs rere 

curs. L’hora de tutoria es converteix sovint en un apagafocs continuat dels problemes que 

van sorgint en el dia a dia, i els professionals moltes vegades es troben mancats d’una 

formació adequada per tal de resoldre’ls o prevenir-los. L’hora de tutoria pot ser un bon 

moment per crear un espai d’educació emocional que doni resposta a la necessitat social de 

desenvolupar competències emocionals per millorar el benestar personal i social dels 

adolescents. 

Si preguntem què pensen els alumnes d’ESO de la tutoria, en la majoria dels casos les 

respostes són bastant decebedores: no fem res, no serveix per a res, només ens renyen, 

serveix per queixar-nos dels profes però no canvia res, aprofito per fer deures... De fet hi ha 

ben pocs docents, especialment a secundària, que els agradi la tutoria i moltes vegades es 

reserven les més complicades al professorat que acaba d’arribar al centre, ja que els més 

veterans ocupen els càrrecs directius, les coordinacions o són caps de departament (càrrecs 

més ben retribuïts econòmicament, amb certa reducció de càrrega lectiva i que computen 

com a mèrit en la sol·licitud de concurs de trasllats). 

Les coordinacions de nivell disposen d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) amb un seguit 

d’activitats en forma de qüestionaris que serviran per emplenar l’hora setmanal amb la 
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intenció d’aconseguir algun dels objectius fixats per a cada nivell. Amb la problemàtica 

creixent del dia a dia, les poques ganes de l’alumnat, les activitats sovint poc engrescadores, 

els tutors carregats de bona voluntat faran el que podran tot mirant de mantenir mínimament 

l’ordre entre les quatre parets durant una hora fins que soni el timbre. 

Per tant, cap de les parts acaba de trobar la motivació necessària per gaudir de les tutories, 

cosa que implica estar desaprofitant una magnífica oportunitat per fer créixer de forma 

integral l’alumnat. M’atreviria a dir que la tutoria, malgrat que no tingui nota al butlletí 

trimestral, és o hauria de ser la matèria més important de totes les que es cursen en un any 

acadèmic. La tutoria pot arribar a ser la peça clau per fer créixer els joves com a persones 

madures, de manera que puguin convertir-se en agents actius en la creació d’una societat 

més justa.  

Segons l’Informe Delors (1996) de la UNESCO, per fer front als nous reptes del segle XXI 

cal donar nous objectius a l’educació, i aquesta s’ha d’organitzar al voltant de quatre pilars: 

a) Aprendre a conèixer: aprendre a entendre el món que ens envolta, aprendre a aprendre. 

b) Aprendre a fer: posar a la pràctica els diferents coneixements adquirits. 

c) Aprendre a viure junts: desenvolupar el coneixement dels altres i aprendre a resoldre els 

conflictes de manera pacífica. 

d) Aprendre a ser: contribuir al desenvolupament total de cada individu, és a dir, esperit i 

cos, intel·ligència, sensibilitat, sentit estètic, responsabilitat personal i espiritualitat. 

Fins ara l’educació s’havia centrat en els dos primers pilars i són els dos últims, precisament, 

els que tenen molts elements en comú amb la intel·ligència interpersonal i intrapersonal de 

Gardner (1995), és a dir, amb la intel·ligència emocional. 

Segons la Conferència Nacional d’Educació (2000-2002), en les conclusions del debat del 

Sistema Educatiu Català s’assenyala que les accions orientadores i de tutoria s’haurien de 

centrar, entre altres blocs, en l’orientació per a la prevenció (desenvolupament d’habilitats 

socials, habilitats de vida, resolució de conflictes, educació emocional, projecte personal, 

autoconcepte i autoestima, etc.). 

La Ley Orgánica de Educación, (LOE 2/2006) de 3 de maig, tant en el seu preàmbul com en 

l’article 71.1 apunten com a principi fonamental que “tot l’alumnat assoleixi el màxim 

desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional”. D’altra banda, la Llei 

d’Educació de Catalunya, (LEC 12/2009) de 10 de juliol, al seu article 2.2.a detalla que el 

sistema educatiu es regeix per diversos principis rectors, entre ells: “La formació integral de 

les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els 

permeti el ple desenvolupament de la personalitat”. 

Sembla clar, doncs, que l’educació emocional és el futur camí a recórrer. Entenent 

l’educació emocional com una metodologia eminentment pràctica, amb l’objectiu d’afavorir 

el desenvolupament de competències emocionals com: la consciència emocional (de les 

pròpies emocions i les dels altres) i la regulació de les emocions (Bisquerra, 2009). Les 

tècniques de relaxació poden ser un element que contribueixi a la formació de les 

competències emocionals i a la maduració. L’educació emocional “ha d’incloure tècniques 

de relaxació i control de la impulsivitat” (Bisquerra, 2002: 111).  

 



-3- 

 

La relaxació amb bols tibetans 

Des de fa milers d’anys es coneix el poder curatiu i relaxant del so, però fa relativament poc 

que se’n comença a parlar obertament.  

L’any 2009 vaig assistir al curs Noves estratègies d’intervenció en salut i educació. Flors de 

Bach, so i veu de la Universitat d’estiu de Vic. El curs ens introduïa en un món totalment 

desconegut per la majoria de nosaltres. El so d’aquells bols metàl·lics em va captivar de 

seguida, i posteriorment completava la meva formació, de la mà de la psicòloga, formadora 

en so i sonoterapeuta holandesa Jacomina Kistemaker
1
. 

El so dels bols tibetans no té res a veure amb el so dels coneguts bols de quars. El so 

metàl·lic dels bols tibetans és suau, fascinant i amb cert misteri. És un so difícil de definir, 

és un so ple d’harmònics i que deixa percebre la seva presència en l’ambient. No hi ha dos 

bols iguals, fets a mà de forma artesanal, de mides que poden anar des dels vuit centímetres 

fins als cinquanta centímetres de diàmetre, d’alçades i gruixos diferents, amb afinacions no 

coincidents amb les notes de l’escala cromàtica occidental, amb un color del so ben 

particular i harmònics diferents. L’origen dels bols és al Tibet i a les regions de l’Himàlaia, i 

entre els pobles mongols, tibetans i xinesos. Estan fabricats amb aliatges de set metalls: or, 

plata, coure, ferro, estany, plom i antimoni. Qualsevol bol tibetà produeix tres o més tons 

simultanis i fluctuants, quan vibren alhora diferents bols es creen nous tons resultat 

d’entrellaçar-se i xocar les ones de cadascun (Carriedo, 2004). 

Per activar el so dels bols s’utilitzen diferents maces o baquetes de fusta, folrades de feltre o 

de pell girada, o bé sense folrar. Els bols poden ser percudits directament o bé poden ser 

friccionats al voltant de la part superior de la seva paret lateral. Segons el tipus de baqueta o 

maça, s’obtenen més o menys harmònics en fer-ho. 

El cervell manté una activitat bioelèctrica dels processos entre centenars de milions de 

neurones. Els ritmes cerebrals són el resultat d’impulsos electroquímics que es produeixen 

en les cèl·lules del cervell quan aquestes envien informació a diverses parts del cos. Cada 

tipus d’ona es tradueix en un estat psiconeurofisiològic diferent. 

Existeixen diferents tipus d’ones: 

Ones Delta 1-3 Hz. de freqüència: es generen en les fases profundes de la son, en estats 

de trànsit o hipnòtics i en meditacions. 

Ones Theta 4-8 Hz. de freqüència: es produeixen en fases de somnolència, en becaines, 

en estats d’hipnosi, en meditacions i en fases de gran relaxació. En aquests estats el cervell 

està molt creatiu. 

Ones Alfa 9-13 Hz. de freqüència: tenen lloc quan ens relaxem lleugerament i 

disminuïm l’activitat cerebral. Són ones més lentes, testimoni d’un estat de calma interior. 

Ones Beta 14-30 Hz. de freqüència: s’associen als estats de vetlla. Activitat mental 

normal. 

Ones Gamma 31-40 Hz. de freqüència: activitat neuronal excepcional. Té lloc durant 

processos de resolució de problemes (Goldman, 2010; Jauset, 2011; Jansen i Ruiter, 2008). 

                                                           
1
 www.puntadecouso.com en aquesta pàgina es pot trobar informació sobre la formació que ofereix. 

http://www.puntadecouso.com/
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L’activitat del nostre cervell consisteix en un conjunt d’ones de freqüències diferents, 

depenent de l’estat en què ens trobem n’hi haurà més d’unes que d’altres. Quan estem 

relaxats hi ha un equilibri entre els dos hemisferis del cervell i predominen les ones Theta i 

Alfa. El plaent so del bols tibetans, ric en matisos, crea un estat de consciència que pot ser 

molt relaxant i sanador. Els bols faciliten que assolim un estat de relaxació profunda i 

d’obertura de l’espai interior, ajudant d’aquesta manera a: tranquil·litzar la ment, reduir la 

freqüència cardíaca i la tensió arterial, alentir la respiració i augmentar-ne la seva capacitat, 

regular el flux sanguini, la glucosa a la sang i les secrecions hormonals.  

S’estima que el cervell humà té prop de 100.000 milions de neurones. Cada una d’aquestes 

neurones del cervell humà té un potencial de 100 milions de connexions. Les vibracions 

produïdes pels bols poden estimular les neurones perquè creïn noves connexions, fet que 

podria significar, segons Jansen i Ruiter (2008), un creixement del nivell de consciència. 

El mestre sufí Hazrat Inayat Khan (1995) afirma que la salut és una condició idònia de ritme 

i de to, així com també ho és la música. Llavors, quan la salut està deteriorada significa que 

la música del nostre cos és discordant. Per tant, la música amb la seva harmonia i ritme ens 

proporcionarà la possibilitat de retornar a un estat harmònic i rítmic. El to de la música serà 

qui afina l’ànima i l’eleva per sobre de la depressió i l’angoixa. És, doncs, la salut de 

l’ànima que porta la salut de la ment i del cos físic. 

El doctor Gaynor
2
 (2001) exposa que investigacions amb bols tibetans realitzades pel doctor 

Jeffry Thompson de Califòrnia s’han traduït en tractaments per a problemes d’aprenentatge i 

per a una gran varietat de desordres físics. El so té la capacitat de reparar aquells aspectes en 

nosaltres que estiguin desalineats i tornar-nos a la plenitud espiritual. La suma de la vibració 

del so més la intenció serà la que proporcionarà guarició (Goldman, 2010).  

 

Relaxació a l’aula 

En pocs anys el perfil dels alumnes d’una tutoria ha canviat molt. Sovint, quan et passen la 

informació dels alumnes t’adones que pràcticament la meitat d’ells presenten problemes 

psicològics, de relació, de comportament, dèficits d’atenció, hiperactivitat... Alguna cosa 

està fallant.  

A principi de curs, els dos tutors de 4t d’ESO vam tenir un intercanvi d’idees i vam decidir 

que faríem algunes activitats experimentals d’educació emocional, i que jo dedicaria uns 

quinze minuts de l’hora setmanal de tutoria a fer unes petites relaxacions a cada grup. Vam 

explicar l’experiència que volíem portar a terme a l’equip directiu i a l’equip de nivell de 

l’Institut Vil·la Romana de la Garriga. Des del primer moment es van mostrar molt 

interessats amb la iniciativa i ens van donar ple suport. 

La Garriga és una població de 15.000 habitants, amb una renda mitjana per càpita per sobre 

de la mitjana de Catalunya. El nivell socioeconòmic de les famílies dels alumnes de l’Institut 

és en general mitjà-alt. El centre té tres línies d’ESO (excepte a 4t, que n’hi ha dues), dues 

línies de batxillerat i tres cicles formatius. En total 550 alumnes i 50 docents. 

                                                           
2
 www.gaynoroncology.com en aquesta pàgina es pot trobar informació sobre aquest famós oncòleg que 

integra el so en els seus tractaments. 
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A la primera entrevista personal que vam tenir amb els alumnes abans de començar el curs, 

els vam informar que estàvem preparant unes tutories experimentals en què inclouríem una 

estona de relaxació. La idea va ser ben acollida. El primer dia de tutoria vam explicar-los el 

projecte i vam fer una votació a mà alçada per decidir si la proposta tirava endavant. El 

resultat va ser espectacular, un mar de braços alçats davant nostre. L’experiència també la 

vam explicar a la reunió de pares d’inici de curs i els va semblar molt interessant. Molts 

d’ells ja ho sabien, ja que els seus fills els havien comentat que estaven fent la relaxació amb 

els bols tibetans. 

El quinze minuts setmanals que dediquem a la relaxació són poc, ja que les activitats 

ordinàries de tutoria, passar informacions i resoldre diverses qüestions, fer actes diversos, 

xerrades, orientació acadèmica, etc., se’ns emporta una part important del temps. 

La sessió de relaxació comença quan cadascú es posa còmode, la gran majoria opta per 

recolzar-se damunt la taula, amb el cap sobre els braços. Un dels grups prefereix estirar-se a 

terra damunt de les jaquetes. Després els guio en fer algunes respiracions profundes. 

Quan ja tothom està a punt, començo amb tres tocs de tingshaws (cròtals) i després toco els 

bols. Normalment n’utilitzo quatre de diferents mides que harmonitzen molt bé entre ells, tot 

i que alguna vegada ho he fet amb un i prou, i d’altres amb vuit. Mentre toco fem diversos 

exercicis de relaxació: presa de consciència de la respiració, presa de consciència de 

diferents parts del cos fent un recorregut des dels peus fins al cap i alliberació tensions. Un 

altre exercici que fem són les visualitzacions: els proposo que es visualitzin estirats en un 

entorn natural concret, els vaig descrivint detalls (visuals, auditius i sinestèsics) per fer-los 

entrar en un estat de relaxació progressiu (Hewitt, 2006). Acabo la sessió tal i com l’he 

començada, amb els tres tocs de thingshaws. 

En una ocasió vaig portar a terme la sessió amb un CD de música de relaxació, però la major 

part dels alumnes va manifestar que els agradava més quan ho fèiem amb els bols, ja que 

notaven que l’efecte era més gran. Si alguna setmana no hem pogut fer la sessió de relaxació 

hi ha alumnes que la reclamen, llavors la porto a terme a l’inici d’una de les meves classes o 

bé agafant una estona de l’hora del pati. La veritat és que després de la sessió els noto molt 

més assossegats. 

Els bols poden ser utilitzats fins i tot fora de les sessions habituals: en una ocasió aprofitant 

que a l’hora de la meva classe havien de fer exercicis en grups reduïts, vaig posar un bol 

damunt de l’esquena d’un alumne que fa esport i que m’havia comentat que li feia mal. 

Després d’un quants tocs, la sonoritat va canviar i en treure-li el bol l’alumne va exclamar: 

“Guau! És màgic! Ja no em fa mal!”. Després d’això em va tocar posar el bol a més de vint 

esquenes més, mentre la resta de la classe anava fent equacions de primer grau amb 

irracionals a la part literal. Les reaccions dels alumnes en notar la vibració del bol damunt 

del seu cos no van diferir massa de la del primer.  

Realment el so i la vibració d’un bol d’uns trenta centímetres són fantàstics. Notes que et 

vibra tot el cos. De fet, si es posa aigua a dins d’un bol, i es fa vibrar per fricció, es 

comencen a produir una mena de dibuixos geomètrics a la superfície de l’aigua, que van 

canviant a mida que puja la intensitat del so, fins que comencen a saltar les gotes, podent 

arribar a fer salts de més de cinquanta centímetres. Tenint en compte que el nostre cos conté 

prop d’un 80% d’aigua, l’efecte vibratori que produeix en el nostre organisme és semblant. 

Preguntats personalment els cinquanta alumnes sobre què pensen de la relaxació amb els 

bols tibetans, l’opinió generalitzada és que els agrada molt, que es noten molt relaxats la 

resta d’hores de classe. La majoria d’ells manifesten que al vespre no se senten més relaxats 
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que altres dies, tot i que alguns diuen que sí, que noten canvi i que, fins i tot, dormen més bé 

que els dies que no fan relaxació. Tres alumnes manifesten que no noten que els relaxi, però 

que els agrada fer-ho. Una sola persona manifesta que la posa més nerviosa que no estava 

abans de començar.  

En un dels grups hi ha tres alumnes que no ho volen fer la relaxació i aprofiten per repassar 

alguns apunts o per fer deures. No observo en ells cara de disgust mentre toco els bols. En 

demanar-los per què no volen fer la relaxació, em contesten que els sembla que no els 

serviria de res, tot i que jo sóc de l’opinió que justament són dels que més els convindria. 

Constato que alguns dels alumnes diagnosticats amb dèficit d’atenció i/o d’hiperactivitat 

diuen sentir-se més tranquils, amb més facilitat per centrar l’atenció, i que els efectes de la 

relaxació els duren diversos dies. 

Pràcticament tots els alumnes són de l’opinió que la sessió hauria de durar el doble de temps 

i que els agradaria que es fes cada dia.  

 

Conclusions 

Malauradament no tenim experiències similars amb bols tibetans per usar com a referència. 

La més propera és la de l’Aula del Hospital Infantil La Paz de Madrid, per a nens en 

tractament oncològic. Després de tres anys de treball arriben a la conclusió que “el resultat 

és un nen més centrat, més feliç i amb una major tranquil·litat i equilibri” (López Álvarez, 

2003).  

Pel que fa la nostra experiència, la introducció d’activitats de relaxació amb bols tibetans a 

les tutories de 4t d’ESO de l’Institut Vil·la Romana de la Garriga ha estat molt ben acollida 

tant per part dels alumnes, com per les famílies i el professorat. Els alumnes i les seves 

famílies la veuen com una tutoria que incorpora activitats pensades per als joves, activitats 

que milloren el seu benestar i a la vegada els doten d’unes eines que els permetran gestionar 

amb èxit el nivell d’estrès en què es veuen sotmesos pel ritme del seu dia a dia. La majoria 

d’ells són plenament conscients de l’efecte que aquestes activitats tenen sobre el seu cos i la 

seva ment. 

Els alumnes demanen més estona dedicada a la relaxació, i a poder ser fer-la diàriament, 

però som conscients que el temari de les matèries és dens i que el currículum és important. 

Però potser caldria interpretar-ho com una inversió de temps per a treure’n un millor 

rendiment després. 

A partir de la meva experiència personal, coincideixo plenament amb López González 

(2010) quan expressa que “en un centre educatiu que es fes ús de la consciència corporal i de 

la relaxació, a determinades hores del dia com per exemple després del pati, a la tarda o cada 

dues hores sense descans, el nivell d’atenció augmentaria, les relacions entre companys 

milloraria i l’índex d’estrès baixaria considerablement”.  

La intenció és continuar amb l’experiència fins a final de curs, i a partir del curs 2012-2013 

portar a terme un programa d’educació emocional a les tutories de 3r i de 4t d’ESO que 

inclogui una part de relaxació. Prèviament es farà una detecció de les necessitats formatives 

dels tutors que desitgen implicar-se en el projecte, amb la finalitat de realitzar un curs de 

formació per poder aplicar el programa. Així mateix, s’avaluarà l’impacte del programa en 

l’alumnat. Si els resultats són positius, la voluntat és implantar el programa de forma 

progressiva als altres nivells, sempre que hi hagi prou predisposició per part dels tutors. 
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Qüestions per a la reflexió 

S’obtindrien millors resultats acadèmics invertint temps en la relaxació dels alumnes? 

L’alumnat té prou eines per relaxar-se i afrontar exitosament situacions estressants? 

Per què hi ha alumnes que no estan disposats a portar a terme activitats de relaxació o 

que senten que les activitats de relaxació no els fan cap efecte o, fins i tot, l’efecte 

contrari? 
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