
Dansa Moviment Teràpia (DMT) amb nens i adolescents

Dansa Moviment Teràpia en la psicoteràpia infantil.

En totes les cultures, en totes las èpoques, la identitat humana està fortament condicionada pel que

succeeix al cos del nen; aquí es on comença tot. (Morris, B., 1992).



Els primers anys de la nostra vida són essencialment corporals: des del cos ens expressem i

descobrim el món que ens envolta. Totes les emocions, expressions, sentiments i vivències de les

persones queden reflexades en el cos, per això les experiències en el moviment són fonamentals pel

desenvolupament de tots els nens. Les dansa moviment terapeutes hem entès que el cos i el

moviment són els primers medis de comunicació pre-verbal, des del moviment la terapeuta té accés

a aquesta etapa de la vida. Treballa des del cos buscant la modulació tònica amb el cos del nen per

facilitar i afavorir, des d'un vincle segur, l'expressió dels sentiments i emocions. La terapeuta

acompanya aquest procés d'expressió amb una mirada oberta i sense judicis, verificant quines han

de ser les intervencions corporals que ajudin a impulsar i estimular els canvis necessaris en el nen.

Es treballa sobre la persona que es mou, no sobre la malaltia. Això no vol dir que es desconeguin les

característiques de les diferents patologies. Es tracta de llegir més enllà de la patologia, es tracta de

la persona, del seu dir i del seu actuar. Les dansa moviment terapeutes ens preguntem per la història

d'aquest cos, com s'ha anat desenvolupant, com és el seu esquema i la seva imatge corporal, com es

mou, com respira, per poder entendre millor on es troba la persona.

L'objectiu bàsic és ajudar i acompanyar als nens a comunicar, compartir i resoldre les seves

dificultats per construir junts un procés de canvi.

Està demostrat que la dansa moviment teràpia té efectes positius sobre la socialització, l'expressió

emocional, l'autoestima, la alliberació de tensions, i el desenvolupament d'un control positiu sobre

les accions del propi cos (Ritter i Low, 1996).

La Dansa Moviment Teràpia en nens i adolescents treballa diferents problemàtiques:

-Trastorns del desenvolupament motriu.

-Dificultats d'aprenentatge, problemes socio-afectius, maduratius, o d'adaptació.

-Problemes psiquiàtrics.

-Depressió trastorns de l'ansietat. Addicció.

-Nens hiperactius i amb dificultats en les relacions socials.

-Autisme.

-Trastorns de l'alimentació.

-Problemes en el procés d'adopció.

-Maltractament, abús físic i psíquic.

Més informació:

www.carmemartinez.wordpress.com.
www.danzamovimientoterapia.com.
www.european-dance-movementtherapy.eu


