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UF5: Psicomotricitat

1. Concepcions teòriques de la psicomotricitat  

Hi ha diferents maneres de veure i  enfocar  el  concepte de psicomotricitat.  De fet, 
aquest concepte sorgeix, com veureu, a començaments del segle XX però vinculat a la 
patologia gràcies a les aportacions de Dupré. Després Wallon i Ajuriaguerra hi van 
aprofundir des de diferents camps de la ciència, i Ajuriaguerra consolida els fonaments 
de la psicomotricitat.

A l'actualitat, el Fòrum Europeu de Psicomotricitat (que agrupa la majoria de països, 
entre els quals Espanya) va néixer a Europa. I en el Primer Congrés Europeu de la 
Psicomotricitat se'n va consensuar la definició (que recull els aspectes socioeafectiu, 
motor, psicomotor i intel·lectual) i la practicitat, que pren com a base la vivència del 
mateix infant.

També cal fer esment que la pràctica psicomotriu té diferents vessants i que s'incidirà 
sobretot en el vessant educatiu, que no s'introduirà fins als anys cinquanta del segle 
passat gràcies a les aportacions de Louis Picq i Pierre Vayer. Cap als anys vuitanta 
aquest vessant educatiu es diferencia en dues direccions: el corrent psicopedagògic, 
representat  per Le Boulch i  Vayer,  i  el  corrent  vivencial,  representat  per Lapierre i 
Aucouturier.

1.1. Història del concepte de psicomotricitat
El concepte de psicomotricitat sorgeix a començaments del segle XX vinculat, però, a 
la patologia, per tal de destacar l’estreta relació entre allò psicològic (psico) i la manera 
de manifestar-se (motricitat). Malgrat això, com es pot veure, el corrent educatiu s’ha 
superposat poc a poc a la pràctica inicial.

La psicomotricitat en l’actualitat

El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament 
psicològic de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció 
activa de l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i 
control del propi cos i arriba fins al coneixement i l'acció sobre el món que l’envolta 
(Garcia Martínez, 1994, pàg. 33).

La pràctica psicomotriu es pot dur a terme seguint diferents plantejaments de treball:

El  treball  preventiu té  com a finalitat  detectar  i  prevenir  trastorns  psicomotrius  o 
emocionals en poblacions de risc o en etapes concretes de la vida (infància, embaràs, 
tercera edat, etc.).
El treball educatiu tracta de facilitar la maduració psicomotriu de tots els infants en el 
marc curricular del centre educatiu (llar d’infants o parvulari, en el cas de la feina dels 
tècnics superiors en educació infantil).
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El treball  reeducatiu o terapèutic té com a objectiu la intervenció psicomotriu en 
persones  amb  trastorns  psicomotrius  del  desenvolupament  i  amb  alteracions 
emocionals i de la personalitat.

1.2. La psicomotrictat educativa

Hi ha tres corrents en l’educació psicomotriu procedents del camp de l’educació física 
(Vázquez, 1989):

- El model  psicocinètic de Le Boulch, clarament situat en el vessant educatiu i 
amb utilitat rehabilitadora.

- L’educació corporal de Vayer, una concepció psicoeducativa més general que 
l’anterior i inicialment reeducativa.

- L’educació vivenciada de Lapierre i Aucouturier, utilitzable en l’educació escolar 
i en el camp de la teràpia.

1.2.1. Jean Le Boulch

Jean Le Boulch, insatisfet pels mètodes i els objectius de l’educació física tradicional, 
desenvolupà una metodologia pròpia en què el moviment representa l’acte mental:  el 
model psicocinètic
.
El mètode de la psicocinètica es basa en una psicologia unitària de la persona i en la 
noció  d’estructuració  recíproca entre el  jo  i  el  medi.  El  mètode de la  psicocinètica 
assigna  un  lloc  de  privilegi  a  l’experiència  viscuda  per  l’alumne  que  no  pot  ser 
reemplaçada per l’experiència o pels tecnicismes de l’educador o educadora.

En l’àmbit del desenvolupament funcional de l’infant, Le Boulch se situa en el clàssic 
procés  d’assimilació-acomodació  de  Piaget.  Així  doncs,  els  dos  grans  grups  de 
funcions que cal tractar són la  funció d’ajustament en les seves formes (global i 
espontània) i amb representació mental (a partir d’una imatge de cos operant); i les 
funcions gnòsiques de percepció del propi cos i organització dels camps perceptius 
exteroceptius en els seus aspectes espacial i temporal.

A fi d'aplicar aquests principis, el mètode proposa dos tipus de sessions didàctiques 
que inclouen jocs i activitats d’expressió així com sessions psicomotrius en què es fan 
exercicis  de  coordinació,  de  percepció  i  coneixement  del  propi  cos,  d’ajustament 
corporal  (actituds,  problemes,  etc.),  exercicis  de  percepció  temporal  i  exercicis  de 
percepció de l’espai d’estructuració espaciotemporal.

1.2.2. Louis Picq i Pierre Vayer

Louis Picq i Pierre Vayer distingeixen tres tipus de manifestació de l’activitat infantil:
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- Les  conductes  motrius  de  base,  que  són  més  o  menys  instintives 
(equilibració, coordinació dinàmica general, coordinació visomanual).

- Les conductes neuromotrius, estretament lligades a la maduració del sistema 
nerviós (paratonies, sincinèsies i problemes plantejats per la lateralitat).

- Les  conductes perceptivomotrius, lligades a la consciència i a la memòria 
(educació  de la  percepció mitjançant  exercicis  elementals  i  estructuració de 
l’espai i del temps).

L’educació psicomotriu de  Picq  i  Vayer  tendia  en un principi  a  la  reeducació  de 
trastorns  motrius  i  s'adreçava  a  la  teràpia  però,  més  endavant  enfoca  l’educació 
psicomotriu  en  una  direcció  psicoeducativa  més  general.  Per  a  Vayer,  el 
desenvolupament harmònic de l’infant no es pot fer plenament si l’acció educativa no 
s’exerceix simultàniament sobre tres vèrtexs com són:

- L’infant: descobriment i consciència d’ell mateix.
- Relacions entre els objectes.
- Respecte cap a l’altre.

1.2.3. André Lapierre i Bernard Aucouturier

Una  de  les  formes  d’entendre  la  psicomotricitat  ha  estat  el  corrent  relacional o 
l'educació vivenciada. Aquest corrent té com a principals exponents a André Lapierre i 
Bernard Aucouturier,  que partien tots dos d’una concepció unitària d’allò corporal,  i 
proposaven  una  metodologia  apta  per  a  donar  resposta  als  plantejaments  de 
l’educació física.
.
Quan es parla d’una educació  vivenciada es plantegen dos aspectes diferenciadors 
de qualsevol altra concepció metodològica. En primer lloc, la globalitat conceptual de 
l’ésser humà, i en segon lloc, la utilització de la vivència o l'experiència que repercuteix 
en  totes  les  dinàmiques  de  la  personalitat  del  subjecte.  Fan  evolucionar  la  seva 
pràctica  pedagògica  des  de  posicionaments  de  sessions  sistemàticament 
programades per l’adult per a atorgar més espai a l’activitat espontània dels infants. 
Aquesta postura implica afavorir la creativitat de l’infant, permetre la lliure expressió de 
les pulsions emocionals, dels desitjos primitius i de l’inconscient, retrobar el cos i el 
moviment en tota la seva significació afectiva i potenciar el desenvolupament lliure de 
la comunicació dels infants entre ells i amb l’educador o l’educadora.

Lapierre va prendre una direcció que denominà psicomotricitat relacional i Aucouturier, 
una altra que prefereix anomenar pràctica psicomotriu. Heu de tenir en compte que la 
psicomotricitat relacional de Lapierre introdueix el cos com a mediador principal en la 
relació dels infants, cosa que representa una ruptura amb els mètodes tradicionals, 
basats  en  la  mediació  del  llenguatge  parlat.  El  cos  protagonitza  les  sessions  de 
psicomotricitat relacional en què s’utilitza especialment el llenguatge de la mirada, del 
gest, de la distància, del contacte, etc.
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Aucouturier  senyala  que  la  finalitat  de  la  pràctica  psicomotriu  és  contribuir  al 
desenvolupament harmònic i  integral de l’infant (de 0 a 6-8 anys) tenint en compte 
totes les seves capacitats motrius, intel·lectuals, afectives i socials. Considera que la 
pràctica  psicomotriu  té  com  a  objectiu  concret  afavorir  l’aparició  de  l’expressivitat  
psicomotriu de l’infant (que ell entén com la manera de ser i d’estar que té l’infant en el 
món) en un espai i un temps concrets i amb un material específic.

Les sessions que es desenvolupen en tres temps:
- Temps de vivència i acció (plaer sensoriomotriu, plaer de l’acció, plaer del joc i 

del moviment)
- Temps del conte
- Temps de la representació, l’infant es distancia de les vivències emocionals que 

ha tingut en la sessió i fa una producció gràfica o de construcció.
Els dos primers temps es desenvolupen en l’espai per a l’expressivitat motriu i el tercer 
temps es fa en l’espai de representació.

2. Conceptes de psicomotricitat

Segons José Luís Conde i Virginia Viciana (1997) els primers moviments que fa l’infant 
en  néixer  són  moviments  reflexos,  que  esdevenen  la  base  a  partir  de  la  qual  es 
constitueix tota la motricitat de l’infant. A partir d’aquests moviments reflexos de l’infant, 
totes les adquisicions motrius tenen l’origen en els tres aspectes següents: control i 
consciència corporal, locomoció i manipulació.
Classificació de les diverses adquisicions motrius en l'etapa de l'educació infantil

(Font: J. L. Conde Caveda i V. Viciana. //Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades 
tempranas//. Málaga: Ediciones Aljibe, "Biblioteca de Educación", pàg. 39

2.1. Control corporal i consciència corporal
Els conceptes del control i la consciència corporal inclouen el que s'anomena l'activitat  
tònica postural equlibradora. 
Així, dins del control estem parlant de conceptes com el to muscular, definit com el 
grau de tensió dels músculs del nostre cos, la postura, que relacionada amb el to dóna 
lloc  a  poder  fer  els  gestos,  a  portar  el  cos  a  una posició  determinada.  I  finament 
l'equilibri, entès el seu aprenentatge per la seva manca.
Però també cal assenyalar que l'esquema corporal és una part més del control i de la 
consciència corporal  que ajuda l'infant  a localitzar els  seus segments corporals,  la 
lateralitat entesa com la dominància d'un costat del cos sobre l'altre, la respiració des 
del  punt  de  vista  del  seu  control  i  conscienciació  i  les  sensopercepcions  com  a 
coneixement del món exterior a través dels sentits i la seva interpretació.

2.1.1. Activitat tònica postural equilibradora
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L’activitat tònica postural equilibradora és un dels components fonamentals del control i 
la  consciència corporal,  i  engloba els  conceptes de to,  postura i  equilibri,  tots tres 
íntimament relacionats.

El to muscular
El to muscular és el grau de tensió dels músculs del nostre cos i, en aquest sentit, és 
un  dels  elements  que  conformen  l’activitat  tònica  postural  equilibradora.  Atès  que 
l’activitat fonamentalment primitiva i permanent del múscul és l’activitat tònica, no es 
pot entendre com a estàtica sinó com a dinàmica.
Es poden diferenciar tres tipus de to muscular (Castañer i Camerino, 1991):

- El to muscular  de base, que és l’estat  de contracció mínima del múscul en 
repòs.

- El to postural, que és el to d’actitud o manteniment de lluita contra la gravetat, i  
dóna lloc a un estat de preacció dels diferents moviments i canvis posturals.

- El  to d’acció,  que és el to muscular que acompanya l’activitat  dels músculs durant  
l’acció i s’associa amb la força muscular.

La postura

La postura està directament relacionada amb el to muscular.  Ambdós constitueixen 
una  unitat  tònicopostural,  el  control  de  la  qual  facilita  la  possibilitat  de  canalitzar 
l’energia tònica necessària per a fer els gestos, perllongar l’acció o dur el cos a una 
posició determinada. Aquest control depèn del grau de maduració de la força muscular 
i  de  les  característiques  psicomotrius  de  l’infant.  El  control  facilita,  a  la  vegada, 
l’equilibri corporal de l’infant.
El punt de partida és la idea que la postura correcta és una qualitat amb la qual es neix 
i  que des dels  primers moments de vida es comença a desvirtuar,  tant  perquè no 
s'està atent al cos (mala circulació sanguínia, inadequada oxigenació de les cèl·lules i 
dels teixits, etc.), com pel fet d'adquirir hàbits posturals incorrectes a l’hora de seure, 
dormir i caminar entre d'altres.

L’equilibri

La majoria de les classificacions sobre el  tipus d’equilibri  coincideixen a diferenciar 
entre  l’equilibri  estàtic  –entès  com el  control  d’una  postura  sense  desplaçament–, 
l’equilibri dinàmic –entès com el que s’estableix quan el centre de gravetat surt de la 
verticalitat del cos i, després d’una acció equilibrant, torna a situar-se sobre la base de 
sustentació–,  i  l’equilibri  d’objectes,  que,  si  bé  alguns  autors  no  el  consideren  un 
equilibri  pròpiament  dit,  fa  referència  a  aquelles  activitats  en  què  l’infant  tant  de 
manera estàtica com dinàmica ha de mantenir un objecte sense que caigui.

2.1.2. Esquema corporal
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El coneixement i domini del cos és la base a partir de la qual l’infant construeix la resta 
dels aprenentatges. Aquest coneixement del propi cos representa un procés que es 
desenvolupa a mesura que es creix.
Com  l’esquema corporal  és  també  la  presa  de  consciència  de  l’existència  de  les 
diferents parts del cos, de les relacions recíproques que s’hi estableixen, en situació 
estàtica i en moviment, i de la seva evolució amb relació al món extern (Tasset, 1980),  
cal esmentar aquí els segments corporals que l’infant ha d’anar coneixent:

- Cap (orella, nas, front, boca, llavis, llengua, dents, barbeta, galtes, etc.),
- coll,
- espatlles,
- Braços (colzes, mans, dits, etc.),
- tonc: pits, esquema ,ventre, cintura, malucs,
- cames: cuixes, genolls, turmells, peus, dits, ungles,
- cul, penis i vagina.

A partir d’aquí, es poden anar introduint els altres segments com són la nuca, la cara, 
els pòmuls, la pelvis, l'avantbraç, el palmell de la mà, etc.

2.1.3. La lateralitat

El procés de lateralització té una base neurològica i és una etapa més de la maduració 
del sistema nerviós, la dominància d’un costat del cos sobre l’altre depèn del predomini 
d’un hemisferi o de l’altre.
La lateralitat  està relacionada amb l’organització global  corporal  i,  per tant,  amb el 
control corporal i la consciència corporal.
Un altre factor  que cal  tenir  present  quan es parla de lateralitat  és la  relació amb 
l’espai. Des d’un primer moment, l’infant va definint la seva lateralitat, va adoptant la 
preferència funcional per uns segments del cos per damunt dels altres, i això li permet 
diferenciar on és la dreta i l’esquerra en relació amb el seu cos. Més tard, distingeix la 
dreta i l’esquerra en relació amb el seu company, cosa que permet conformar la base 
de l'orientació i estructuració espacial.

És possible que una persona no presenti un únic domini lateral; així, es pot parlar de 
diferents varietats de lateralització. Depenent de la predominança lateral que presenti 
una persona en l’àmbit ocular, pèdic, auditiu i manual, trobem els tipus de lateralitat 
següents (Ortega i Blázquez, 1982):

- Dretana: predomini d’ull, mà, peu i oïda drets.
- Esquerrana: predomini d’ull, mà, peu i oïda esquerres.
- Ambidextre: no hi ha una manifesta dominància manual.  Es produeix en els 

moments inicials de l’adquisició del procés de lateralització.
- Creuada o mixta: mà, vista o oïda dominants no corresponen al mateix costat 

corporal.
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- Invertida:  la  lateralitat  innata de l’infant  s’ha contrariat  com a con-seqüència 
dels aprenentatges.

A l’hora  d’avaluar  la  lateralitat  de  l’infant,  l’educador  o  l'educadora  compta  amb 
diferents fonts d’informació: la primera és la informació que donen els pares; en segon 
lloc, l'observació sistemàtica de les diferents activitats que es fan a l’escola infantil i, 
desprès, la informació que es desprèn de la realització d’algun test, entre els quals 
podeu trobar el test de Harris, el test de Zazzo, el test de Rogers o el test de Piaget.

2.1.4. Respiració

L’educació psicomotriu no pot prescindir de la respiració, ja que és la base essencial 
del  ritme  propi  de  l’infant  i  la  respiració,  amb el  seu  ritme,  és  alhora  una  funció 
essencial en la seva construcció de la imatge de sí mateix, en la qual no és absent  
l’estructura corporal.

2.2. Locomoció

Des d’un punt de vista educatiu, l’educador o l’educadora ha de tenir en compte alguns 
factors que configuren les característiques dels desplaçaments:

- La posada en acció (moment en què comença el moviment).
- El ritme d’execució (capacitat de fer el desplaçament a la velocitat adequada). 

Els  desplaçaments són qualsevol  progressió d’un punt  de l’espai  a un altre 
utilitzant com a medi el moviment corporal total o parcial.

- Els canvis de direcció (domini eficaç de la trajectòria no rectilínia que s’ha de 
seguir).

- Les parades (capacitat d’aturar-se una vegada completat l’objectiu).
- La durada de l’execució (distància del desplaçament).

2.2.1. Els desplaçaments naturals

La marxa en posició dreta

La marxa deriva dels patrons elementals locomotrius, en què l’infant ja és capaç de 
mantenir-se dret de manera autònoma, però, com a habilitat, la marxa és tan complexa 
que a vegades el patró madur no s’arriba a assolir fins ben tard.
L’infant passa d’arrossegar-se a caminar a quatre grapes i, desprès, a posar-se dret 
per mitjà de l’acció de trepar, i més endavant passa a caminar amb ajuda, trobant-hi 
alguns petits problemes, fins que arriba a un tipus de marxa elemental.

La carrera
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La carrera es pot definir com la successió alternativa de recolzaments dels peus sobre  
la superfície de desplaçament.
La major part  dels infants fan ajustaments després d’aprendre l’habilitat  en la seva 
forma més rudimentària, per tal de seguir amb un procés de refinament continu que 
resulta de la influència conjunta de la maduració i l’aprenentatge.

2.2.2. Els desplaçaments construïts

Són els que s'elaboren amb un objectiu prefixat i que deriven dels naturals. 
D'entre els desplaçaments construïts es poden destacar aquests:

- desplaçaments analítics,
- desplaçaments recolzant diferents parts del cos,
- desplaçaments amb ajuda de companys,
- desplaçaments sobre materials,
- desplaçaments sota de materials,
- desplaçaments transportant materials,
- desplaçaments rítmics,
- desplaçaments variant les trajectòries, la velocitat…,

       - desplaçaments variant el medi…

2.2.3. Els salts

El salt es pot definir com el moviment en què està implicat un enlairament del cos del 
terra,  realitzat  per  un peu o per  tots  dos,  i  en  què el  cos queda suspès en l’aire 
momentàniament per després tornar a tocar el terra.
El patró del salt es pot descompondre en quatre fases:

- La fase prèvia, en què l’infant ha d’agafar suficient velocitat (si no és un salt en 
parada) i una col·locació segmentària òptima per a fer el salt.

- La fase d’impuls, en què es transforma la velocitat adquirida en una trajectòria 
adequada.

- La fase de vol o suspensió, en què el cos de l’infant és en suspensió projectat 
en l’espai en alçada o longitud per aconseguir l’objectiu determinat.

- La fase d’amortiment,  de caiguda o recepció,  que marca el moment en què 
l’infant torna a prendre contacte amb el terra.

Hi pot haver salts en horitzontal o en profunditat i salts en vertical 

2.3. Els girs

L’habilitat del gir és qualsevol rotació que tingui com a centre un eix del cos humà, amb 
desplaçament o sense, i que és capaç de crear una família autònoma de moviments 
per a cadascun d’ells o de les seves combinacions.
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Multitud de possibilitats d’execució dels girs entre elles aquestes:
- Segons  l’eix  de  gir (eix  vertical,  eix  anterior-posterior,  eix  transversal, 

combinacions).
- Segons  el  tipus  de  recolzament (en  suspensió,  en  contacte  amb  el  terra, 

mitjançant les mans aferrades, recolzaments i suspensions múltiples).
- Segons la direcció de gir (cap endavant, cap endarrere, cap a l’esquerra, cap a 

la dreta).
- Segons  la  posició  inicial (vertical  normal,  vertical  invertida, 

horitzontal,inclinada).

2.4. Manipulació

Des dels primers moments de vida del nadó, els reflexos van evolucionant per derivar 
en els moviments manipuladors elementals, com són atrapar, prendre o agafar, deixar, 
llançar  i  rebre.  Aquests  moviments  prenen  un  criteri  d’especificitat  que  deriva  en 
formes més complexes de manipulació, com són els llançaments i les recepcions, en 
què progressivament s’assoleix una maduresa considerable.

2.4.1. Els llançaments

L’acció de llançar es desenvolupa en la persona com a resultat natural de la interacció 
amb  els  objectes  que  l’envolten.  En  el  desenvolupament  de  l’habilitat  de  llançar 
intervenen les habilitats motrius referents al  control  corporal i  consciència corporal, 
com ara la lateralitat i l’activitat equilibradora, i l’habilitat motriu de coordinació referida 
a la coordinació visomanual, l’espacialitat i la temporalitat recolzades sòlidament en el 
sentit visual de l’infant.

2.4.2. Les recepcions

La recepció es pot definir com un patró que consisteix a detenir l’impuls d’un objecte 
que  ha  estat  llançat,  utilitzant  per  fer-ho  braços  i  mans.  En  el  desenvolupament 
d’aquesta habilitat tenen un paper molt important la lateralitat, la coordinació dinàmica 
general (coordinació de totes les parts del cos) i la coordinació visuomotora. 

L’habilitat  de  rebre  representa  un  dels  gestos  més  difícils  de  dominar,  ja  que 
s’afegeixen  factors  espaciotemporals  per  a  l’apreciació  de  distàncies,  velocitats  i 
trajectòries.  I  sobretot  perquè  s’afegeix  el  fet  que  l’infant  s’ha  d’anticipar  en  la 
realització del moviment per fer-lo coincidir  amb l’arribada de l’objecte que està en 
moviment.
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2.5. L’espacialitat

L’adquisició de l’espacialitat és un procés paral·lel a la maduració corporal i no es pot 
desenvolupar de manera aïllada.La noció d’espacialitat està lligada amb les nocions 
d’esquema corporal, lateralitat i temporalitat.

En primer lloc, l’orientació espacial es pot definir com la capacitat de mantenir constant 
la localització del propi cos en funció dels objectes, així com de posicionar els objectes 
en funció de la nostra pròpia posició.

La noció d'espai de l'infant

L’evolució  de  la  construcció  de  l’espai pel  nen  o  la  nena,  segons  Piaget,  es  pot 
demarcar en tres etapes ben diferenciades:

- L'etapa de l’espai corporal: basada en les informacions que li aporta el propi 
cos i les externes o exterioceptives.

- L'etapa de l’espai ambiental, és a dir, l’espai que envolta el cos.
- L'etapa de l’espai simbòlic lligada al món dels significats. 

Així, va elaborant relacions espacials senzilles tenint en compte punts de referència 
subjectius (o tal com vèieu a l’exemple, la llargària del seu braç en el moment de tocar 
una joguina), és a dir, que el mateix infant crea i independents de l’espai que l’envolta. 
Aquest  conjunt  de  relacions  espacials  simples  s’anomenen relacions  topològiques, 
relacions entre l’infant i els objectes, o bé relacions molt elementals entre els objectes-
subjectes.

Entre les relacions que es poden produir, cal destacar aquestes:
- Relacions d’orientació: dreta-esquerra, a dalt-a baix, davant-darrere…
- Relacions de situació: dins-fora, damunt-sota, interior-exterior…
- Relacions de superfície: espais lliures, espais plens…
- Relacions de mida: gran-petit, alt-baix, ampli-estret…
- Relacions de direcció: cap a la dreta, des d’aquí fins a…
- Relacions de distància: lluny-a prop, junt-separat…
- Relacions  d’ordre  o  successió  espacial:  ordenació  d’objectes  en  funció  de 

diverses qualitats…

L’estructuració  espacial  és  la  capacitat  per  orientar  o  situar  en  l'espai  objectes  i 
subjectes.  Aquestes  relacions  espacials  de  més  complexitat  són  les 
anomenadesrelacions projectives (l’infant descobreix les dues dimensions de l’espai, la 
llargada i l'amplària) i les relacions euclidianes (l’infant descobreix les tres dimensions 
de l’espai).
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2.6. La temporalitat

El concepte de temporalitat és difícil d’assimilar per un infant petit, ja que percebre el 
temps  implica  prendre  consciència  dels  canvis  que  es  van  succeint  al  llarg  d'un 
període  determinat.  Per  això,  té  tanta  importància  treballar  els  tres  elements  que 
conformen la temporalitat: l'orientació temporal, l’estructuració temporal i l’organització 
temporal.

L’orientació  temporal  no  és  una  noció  que  es  pugui  visualitzar  com  l’orientació 
espacial,  sinó que s’ha de recórrer  a nocions temporals (dia-nit,  matí-migdia-tarda-
vespre,  ahir-avui,  etc.),  és  a  dir,  l’infant  ha  de  dominar  aquests  conceptes  més 
significatius per tal d’orientar-se en el temps.

L’orientació  i  l’estructuració  espacial  constitueixen  les  bases  que  possibiliten  el 
moviment de l’infant per a organitzar l’espai. En l’estructuració temporal és fonamental 
adquirir els conceptes d’ordre i de durada per arribar a distingir els canvis o els fets 
que succeeixen durant el dia a dia.

En  l’organització  temporal,  les  sensacions  d’ordre  i  de  durada  es  perceben 
conjuntament mitjançant el ritme. El ritme com a estructura temporal de les diferents 
seqüències del moviment ens remet a la capacitat d’organització temporal.

2.7. La coordinació

La coordinació  ha de ser  considerada una habilitat  resultant  de la  interrelació  i  la 
interacció de totes les habilitats fins ara explicades. Penseu que el més senzill dels 
moviments exigeix un determinat grau de coordinació i  que aquesta coordinació és 
present en major o menor mesura a qualsevol acció. Així la coordinació es pot definir 
de diverses maneres:

Heu  de  tenir  en  compte  que  són  molts  els  components  de  la  coordinació  que 
s’accepten, com, per exemple, les facultats d’adaptació, de reacció, de control-guia del 
moviment, control muscular, de combinació, orientació, equilibri,  d’agilitat i destresa, 
del sentit de moviment, de flexibilitat, de capacitat d’emmagatzemar gestos, de força i 
d’un llarg etcètera.
La coordinació és un concepte que pot englobar multitud d’aspectes de la motricitat i 
que la converteixen en l’habilitat resultant
Aquesta és una tesis acceptada com es pot  comprovar en la classificació de Lora 
Risco (1991), que estableix tres graus de coordinació amb les seves corresponents 
categories:
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2.7.1. Coordinació sensoriomotriu

Es refereix a la relació ajustada i precisa establerta entre el moviment i cadascun dels 
diferents  camps  sensorials:  vista,  oïda,  tacte  i  propioceptivitat.  En  destaquen  les 
categories següents:

- Coordinació visuomotora: es refereix a la coordinació ull-mà, ull-peu, etc.
- Coordinació audiomotora: fa referència al reconeixement del senyal sonor amb 

l’objectiu d’ajustar-lo a la resposta motora.
- Coordinació sensomotora general: es refereix a aquells moviments que posen 

en joc la funció sensorial de qualsevol part del cos amb la intervenció de la 
vista o la mà, quan, per exemple, compareu mides, formes, etc.
- Coordinació cinestesicomotora i temps de reacció: fa referència a la relació 
del cos mòbil o immòbil, en què intervé el sentit propioceptiu o cinestèsic, o el 
temps en què es reacciona davant de qualsevol estímul.

2.7.2. Coordinació global o general

La coordinació global o general es refereix a la participació dinàmica o estàtica de tots 
els segments del cos en ajustar-se a un objectiu proposat. Factors com la força, la 
velocitat, la resistència i l’amplitud de moviment hi tenen un paper important. Les tres 
categories de coordinació general són la coordinació locomotora (marxa, carrera…), la 
coordinació manipuladora (llançaments, recepcions…) i l'equilibri.

2.7.3. Coordinació perceptivomotora

Fa  referència  a  l’organització  de  les  dades  sensorials  per  les  quals  coneixeu  la 
presència  d’un objecte  exterior  en  funció  de  les  experiències  rebudes,  els  vostres 
desitjos, les vostres necessitats… Les categories que la conformen són la presa de 
consciència del cos, presa de consciència de l’espai i presa de consciència del temps.

3. L’activitat psicomotriu

Els  objectius  generals  de  la  pràctica  psicomotriu  estan  encaminats  a  donar  la 
possibilitat  de  relació  i  comunicació  en  totes  les  dimensions  de  l’infant,  al 
desenvolupament  de  la  creativitat  i  a  l’obertura  cap  a  la  descentralització  i  el 
pensament operatori.

Els objectius de la pràctica psicomotriu i la seva filosofia es constitueixen en un medi 
idoni per respectar el procés maduratiu de cada infant, és a dir, per prestar atenció a la 
diversitat. Així, doncs, en aquest apartat s’expliquen els principis d’acció de la pràctica 
psicomotriu.
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Les principals funcions de l’educador o l'educadora són:
- Ser dinamitzador de la comunicació.
- Garantir la seguretat de tots els infants.
- Saber escoltar (allò individual i/o allò grupal) i ampliar (comunicar a la resta del 

grup) les situacions d’interès per al grup.
- Ser receptiu als bloquejos que es puguin produir en alguns infants.
- Fer propostes col·lectives que es comuniquen al començar la sessió i també 

propostes complementàries o individuals tant durant la sessió com després.
- Fer de model i també de mirall en el qual es puguin reflectir les vivències, les 

emocions, les percepcions i les representacions dels infants.
- Ser mediador entre els diversos ambients educatius que envolten els infants.

3.1. Principis espacials

S’ha  de  disposar  d’un  espai  ampli,  ventilat,  amb possibilitats  d’acollir  objectes  de 
diversa qualitat i grups d’infants d’edats diferents. Aquest espai pot ser específic per a 
aquesta activitat psicomotriu, també pot ser un espai polivalent o bé un gimnàs.
En aquest espai hi ha llocs fixos, on el mobiliari no es modifica, com són els llocs que 
s’utilitzen  a  l’inici  i  al  final  de  la  sessió  en  els  rituals  d’entrada  i  de  sortida.  És 
convenient situar-los de manera que els infants puguin tenir una visió global de la sala, 
a prop de la porta d’entrada, com un nexe entre “fora i dins”, i a prop de les parets per 
tal de facilitar que puguin estar estàtics i continguts durant un temps en aquest lloc, on 
els infants tenen una ubicació fixa.
Aquests espais també s'utilitzen per reagrupar els infants en altres activitats, com pot 
ser l’explicació d’un conte, i davant de propostes puntuals.
La resta de l’espai s’utilitza per a les activitats psicomotrius en elles mateixes, s’hi 
creen espais concrets de joc a partir d’un material determinat.
En aquest espai es duen a terme les diverses activitats que es fan en dues situacions 
consecutives: situacions de plaer sensoriomotriu i sessions de representació.

3.1.1. Situacions de plaer sensoriomotriu

En l’etapa d’educació infantil predominen les activitats d’expressivitat motriu, els joc i 
les accions que faciliten la vivència i el plaer sensoriomotriu propioceptiu que utilitza la 
musculatura, les articulacions i, per tant, el to muscular.
També acull activitats sorgides de les necessitats i desitjos inconscients dels infants 
que, amb la possibilitat d’expressar-se que els ofereixen, es poden anar compensant i 
elaborant de manera que arribin a donar més estabilitat  emocional a l’infant.  És la 
vivència psicomotriu per excel·lència que es facilita en la primera part  de la sessió 
seguint l’itinerari de maduració dels infants.

Activitats de seguretat profunda i maternatge: aquestes activitats permeten treballar les 
emocions internes per mitjà del to muscular propi i el de l’altre, que actuen com a teló 
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de fons en què sustenten les emocions, les sensacions, el moviment i la relació amb 
l’exterior.  Es tracta de situacions de contenció,  sosteniment,  balancejos,  equilibris i 
desequilibris,  moviments  primaris  en  l’horitzontalitat  (arrossegaments,  rodaments, 
pressions,  etc.)  que fan viure a l’infant  experiències que evoquen el  record de les 
vivències produïdes per  aquelles situacions en què l’infant  es va sentir  sostingut  i 
contingut en els primers anys de vida.

Activitats  de  contrastos:  els  infants  experimenten  amb  els  jocs  de  contrastos  la 
polaritat  de les situacions i  organitzen el  seu univers.  Tenen relació amb vivències 
associades a construir-destruir-reconstruir, aparèixer-desaparèixer, omplir-buidar, anar-
venir,  entrar-sortir,  etc.  Un exemple són els  jocs de persecució,  d’oposició,  en què 
l’infant pot fer el seu paper des de les dues posicions (perseguit i perseguidor).
Aquestes activitats faciliten l’aparició del joc simbòlic mitjançant la vivència del “com 
si”.

Activitats  sensoriomotores  i  sociomotores:  amb  aquestes  activitats  l’infant  viu 
principalment el plaer del moviment mitjançant l’activitat motriu espontània; això fa que 
es potenciï el coneixement de la imatge corporal i de la identitat, i també la formació de 
l’esquema  corporal.  S’utilitzen  els  materials  següents:  bancs  suecs,  espatlleres, 
cavalls, aparells de salts, matalassos, etc.; l’adult els col·loca en un ordre determinat 
abans de començar la sessió.

Activitats de joc simbòlic i de rols: Amb les construccions amb coixins i altres materials, 
es vol que l’infant estableixi el joc simbòlic. D’aquesta manera, l’infant té la possibilitat 
de jugar i manifestar el seu jo profund, que ha de ser acceptat i comprès.
S’utilitzen materials com ara coixins de goma-escuma, matalassos, teles, pals, arcs, 
cordes, ninos, mocadors, peluixos, pilotes, instruments musicals, etc., sobre els quals 
els infants projecten les seves representacions mentals: el plaer de jugar-hi, de pulsar-
los, l’agressió i la inhibició.

Des d'un punt de vista evolutiu, l’infant no construeix en un principi espais per a jugar, 
sinó que busca espais niu on s’amaga i acumula material. A continuació, comença a 
fer construccions lineals (un coixí al costat de l’altre), que utilitza com a llits. En una 
etapa posterior, apareix la construcció en octogonalitat,  que permet a l’infant iniciar 
construccions en forma de quadrat, que són utilitzades com a cases.
Aquesta forma de construir es va diversificant, amb finestres, amb portes tancades o 
obertes, amb sostre, etc., formes totes elles que tenen un sentit simbòlic: el pas de 
l’interior a l’exterior, de protegir-se, de tancar-se en sí mateix, d’estar disponible per als 
altres, etc.

Jocs  de  precisió:  els  jocs  de  precisió  apareixen  quan  les  activitats  de  seguretat  
profunda i  sensoriomotores han estat ben viscudes i la pulsió dels infants ha estat 
investida mitjançant produccions cada cop més socialitzades.
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Els jocs de precisió permeten posar a prova les habilitats de coordinació visuomanual, 
d’equilibració, coordinació dinàmica general, etc que també faciliten la interacció amb 
els altres infants.
Aquestes activitats es poden dur a terme per parelles (tennis, voleibol, etc.), en grups 
petits (bitlles, anelles, encistellar…) o bé en equip. El grau d’evolució d’aquests jocs és 
un  indicador  del  procés  que  s’ha  realitzat  des  del  nivell  de  la  pulsió  fins  a  la 
socialització, des d’allò individual fins a allò col·lectiu.

Jocs sonors i  musicals:  En moments concrets es pot introduir la música per tal  de 
reforçar una activitat puntual, com en els moments de distensió, en activitats de ritme o 
dansa proposades pels infants, o com a senyal en moments de canvi d’activitat, etc.

La narració (història o conte): a vegades s’explica una història o un conte referit a un 
tema sorgit en la sessió, que té com a objectiu assegurar a l’infant amb relació a les 
angoixes o inquietuds que no han estat prou expressades durant el primer moment de 
la  sessió.  Perquè  la  funció  de  la  narració  és  estructurar  les  vivències  i  ajudar  a 
catalitzar les emocions viscudes.

Altres activitats i pràctiques psicomotrius

La pràctica psicomotriu té com a finalitat afavorir el control del cos, tant en l’acció com 
en la representació d’un mateix o la comunicació que es pot aconseguir a través del 
cos (Pilar Cobos, 2007, pag. 139).

Activitats potenciadores del desenvolupament psicomotor
Activitats potenciadores 
Àmbit Descripció 

Esquema 
corporal 

Imitació del moviments que fa l’educadora amb el seu cap: endavant, 
endarrere,  fa  sí,  fa  no…  
L’educadora es posa davant d’un mirall tot dient les diferents parts del 
cos, mentre les senyala amb la mà. Els infants han de repetir el nom 
mentre  assenyalen  la  part  del  cos  que  el  nom  designa.  
Imitació dels moviments que fa un infant per part dels altres infants del 
grup… 

Lateralització 
Treballar  amb  el  fang  i  fer  “xurros”.  
Fer boletes de paper per emplenar qualsevol dibuix i/o figura feta en 
un mural. 

Coordinació 
dinàmica 

Pintar qualsevol dibuix i/o figura feta en un mural mitjançant un pinzell 

Equilibri  
i  control 
postural 

Treballar  amb  els  infants  la  marxa  feta  a  ritmes  diferents.  
Treballar amb els infants els diferents tipus de marxa: de puntetes, de
 talons,  endarrere…  

Pàgina 15 de 19



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS Montserrat Roig

UF5: Psicomotricitat

Desplaçaments  lliures…  
Llançaments de pilotes 

To muscular 

Fer rodolar els infants per terra, adoptant diferents posicions: prona, 
supina,  lateral.  
Treballar les diferents parts del cos, tot anomenant-les i assenyalant-
les si cal. 

Respiració 

Treballar les diferents vocals com la “o”, “a”, “i”, “u”, tot demanant als 
infants  que  facin  el  mateix.  
Fer  bombolles  de  sabó.  
Fer bufar als infants, fluix, fort… 

3.1.2. Situacions de representació

Es tracta d'un moment especialment oportú per a l'expressió, mitjançant la plàstica, el 
dibuix, el modelatge, la construcció, la paraula verbal i/o escrita, els jocs socials, etc.
L’expressivitat  motriu és menor, ja que l’infant du a terme activitats encaminades a 
prendre  distància  de  l’activitat  motriu  i  lúdica  per  passar-la  a  altres  nivells  més 
elaborats i cognitius. Aquestes activitats es fan de manera individual, en grups petits o 
col·lectivament, segons els objectius plantejats en la sessió i l’ajustament al que ha 
passat durant la sessió.

Mitjançant la realització de construccions i dibuixos, del modelatge i l’elaboració de 
textos i diàlegs, s’afavoreixen les representacions mentals, que són el resultat de tota 
la mobilització de l’imaginari que s’ha produït amb el treball anterior per la via del cos i 
les emocions.

Les representacions mentals són projeccions de la construcció de la imatge corporal 
de l’infant i donen indicis significatius per a seguir-ne l’evolució.

Els objectius que es plantegen en aquest moment de la sessió són:
- Possibilitar en  l’infant  el  pas  de  la  vivència  emocional  a  la  representació 

cognitiva (verbal, plàstica, escrita, etc.).
- Facilitar la descentració afectiva.
- Afavorir l’accés al pensament operatori.

Els  materials  que  s’utilitzen  en  aquest  espai  poden  ser  fustes  de  mides  i  formes 
diferents, per a la realització de construccions, plastilina o fang per modelar, papers, 
llibretes i pintures (llapis, retoladors, ceres), i la pissarra.
En un principi, fer servir el dibuix i la plastilina pot ser més interessant perquè afavoreix 
la  continuïtat  de les emocions i  la  mobilització de la  vida fantasmàtica  profunda,  i 
deixar per a un segon moment les construccions amb les fustes. Això no obstant, no és 
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una única proposta, sinó que es poden anar combinant els diferents materials en les 
diferents sessions.

3.2. Principis temporals

La distribució del temps en la sessió de psicomotricitat està en estreta relació amb 
l’edat dels infants, la dinàmica i les característiques del grup, el desenvolupament de la 
sessió i el moment del curs escolar.
A partir dels 3 anys, cada activitat té un espai, un temps i un ordre. La durada de la 
sessió també depèn de les circumstàncies esmentades. En els infants de 0 a 2 anys 
acostuma a ser d’entre 20 i 30 minuts, i normalment estan integrades en les activitats 
quotidianes, o bé es fan sessions amb més freqüència: 2 o 3 vegades a la setmana.
I a partir dels 3 anys, la durada passa a ser d’una hora a una hora i mitjà, i a tenir una 
freqüència setmanal. El temps total de la sessió es pot dividir en diversos moments.

3.2.1. Moment inicial o ritual d’entrada

El ritual d'entrada és el moment en què es recorden les consignes que caracteritzen la 
sessió i s’han de respectar (no fer mal als altres, no trencar material…). També es pot 
ajudar els infants a establir projectes de jocs, oferir possibilitats d’acció, fer presents 
les absències, etc. Es tracta d’ajudar i crear un clima de participació en què els infants 
poden  donar  forma  als  seus  desitjos.  Acabada  la  primera  trobada,  els  infants  es 
precipiten cap a l’espai de la sala.

3.2.2. Moment per a l’expressivitat motriu

Aquest  és el  moment central  de la sessió,  ocupa la major part  del temps i  es pot 
desenvolupar com una narració: una part inicial on apareix la  pulsió que és acollida 
mitjançant activitats que en faciliten l’expressió i la  contenció; una part central on es 
desenvolupen els diferents arguments, el nòdul de la narració, i una part de desenllaç 
en què es busca el final de les activitats per passar a altres nivells d’expressivitat més 
distanciada.

3.2.3. La narració o explicació de la història

La narració de la història ajuda l’infant a descentrar-se i a integrar les emocions en les 
imatges mentals, a construir una seqüència de l’experiència viscuda.
Aquest moment se situa enmig (entre el moment de l’expressivitat motriu i  el de la 
representació) o al final de la sessió, segons la dinàmica i l’edat del grup.

3.2.4. Moment final o ritual de sortida
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El moment final indica la separació i prepara el pas de l’infant a un altre espai, a altres 
activitats o altres persones.
En  aquest  moment  es  pot  parlar  del  que  ha  passat  en  la  sessió,  comentar  les 
produccions del moment de la representació, contar un conte, cantar una cançó, etc.
És un moment per al reagrupament, les explicacions, els senyals i el comiat.

3.3. Principis materials

Els  objectes  que  utilitzeu  a  la  sala  es  poden  classificar  segons  els  paràmetres 
següents:  fix-mòbil,  accessible-no accessible,  dur-tou,  estable-mòbil o  modificable,  i 
gran-mitjà-petit.

De tot el material per a la sessió de psicomotricitat, n’hi ha que sempre està disponible 
i visible (matalassos, espatlleres, rampa, etc.) i n’hi ha que s’ha de demanar a l’adult 
(teles, cordes, pals, etc.).

Els  materials  que s’utilitzen per  a  les  activitats  associades al  plaer  sensoriomotriu 
normalment són objectes durs i tous, grans i accessibles, com els que hi ha en un 
gimnàs: espatlleres, aparell de salts, cavall, estructures fixes formant escales, mirall, 
pissarra, taules, matalassos, coixins de diverses dimensions i formes, etc. (figura 5).

Altres materials que s’utilitzen en moments determinats a partir dels projectes de joc 
que van sorgint poden ser mòbils. Aquests materials poden ser petits, durs o tous, i 
estables o mal·leables: bastons, palanganes, boles, pilotes diverses, teles, mocadors, 
cordes, etc. i normalment es demanen per completar un joc ja iniciat.

Els  materials  recomanats  en  les  activitats  de  representació,  perquè  faciliten  les 
produccions distanciades del moviment i del cos, són paper i cartolines de diverses 
mides i textures, colors, ceres, retoladors, pintura, llapis, tisores, cola, cinta adhesiva, 
plastilina, fang, fustes per a la construcció de mides equivalents, contes, titelles, jocs 
de taula, etc.

3.4. Observació dels paràmetres psicomotrius

L’objectiu és tenir una eina el més oberta possible, que us permetrà anar descobrint 
intencions i significats en l'acció mateixa de l’infant.
Arnaiz i altres (2001) han fet un treball de sistematització dels paràmetres psicomotrius 
que són susceptibles de ser observats en una sessió de psicomotricitat, i aquesta és la 
seva proposta d’observació psicomotriu:

1 Qualitat del to (relaxat, elàstic i hipotònic).
2 Com els utilitza amb els altres (comparteix, treu, rebutja, agredeix).
3 Maneres d’ocupar l’espai.
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4 Durant quant de temps realitza cada tipus d’activitat.
5 La  seva  relació  en  el  joc  (juga  sol,  amb  l’altre,  en  petits  grups,  amb  tots 

indistintament, amb l’adult).
6 Si  l’accepta,  el  busca,  el  provoca,  l’agredeix,  n’espera  l’aprovació,  n’espera 

ordres i consignes, col·labora amb l’adult.

A  partir  d’aquesta  llista  d’ítems  proposats  per  a  l’observació  psicomotriu,  l’equip 
d’educadors de cada centre elabora els seus propis instruments de recollida de dades.

3.5. Funció globalitzadora de la psicomotricitat

La  psicomotricitat  no  ha  de  ser  una  matèria  parcialitzada  i  aïllada  del  programa 
educatiu,  al  contrari,  més  aviat  ha  de  ser  una  metodologia  que  afavoreixi  el 
desenvolupament integral dels infants i que parteixi del supòsit bàsic de la utilització 
del cos i el seu moviment.
El cos en moviment constitueix un medi globalitzador, que tant organitza les funcions 
motrius com les del pensament i el sentiment..
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