VII JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA

Psicomotricitat, Escola i Currículum

Lurdes Martínez, Montserrat Anton i Josep Rota (Coord.)

ORGANITZEN:
Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal

7 i 8 de març de 2014
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Filosofia i Lletres

Aquest document conté les conferències, tallers i conclusions de les VII Jornades de
Reflexió: Psicomotricitat i Escola sobre la temàtica de Psicomotricitat, Escola i Currículum.
Aquestes jornades es van celebrar a Bellaterra el 7 i 8 de març de 2014 i estan
organitzades pel Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor i el Departament de
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Dipòsit Legal: B.27451-2015
ISBN: 978-84-944171-2-2

Índex
________________________________________________________________________

Índex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PRESENTACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

CONFERÈNCIES
Un currículum per conèixer i aprendre. Joan Domènech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Infància, infant... cal al plural passant pel singular. Vicenç Arnaiz . . . . . . . . . . . . . 16
La Psicomotricitat en el Currículum. Josep Rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
.

TALLERS
A. Música i Psicomotricitat. Lia Segarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
B. Dansa a l’escola. Laida Tanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
C. Ioga amb infants. Lídia Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
D. Una escola per a tothom a través de les arts. Mar Morón . . . . . . . . . . . . . . . . 63
E. Joc i desenvolupament. Gil Pla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
F. Llengua i Psicomotricitat. Núria Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

1

VII JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA

Psicomotricitat, Escola i Currículum

PRESENTACIÓ

Grup de Recerca de Desenvolupament
Psicomotor

2

PRESENTACIÓ
VII Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i Escola

Psicomotricitat, Escola i Currículum

Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor
El Grup de Recerca Desenvolupament Psicomotor de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ens situem en l’estudi, la recerca i la interacció en el procés de
desenvolupament dels infants, amb l’objectiu de que la Psicomotricitat sigui un referent de
qualitat.
El curs 2012-2013 el Grup va treballar sobre el tema "La Psicomotricitat i el Currículum".
Posar en evidència la necessitat de la Psicomotricitat en els Projectes Educatius de les
escoles, malgrat no existeix encara el seu reconeixement oficial. En aquestes VII
Jornades s’exposa rà la síntesi d'aquest treball en una de les conferències.
Hem volgut reunir professionals experts en el tema, que en les conferències o en els
tallers, ens faran participar de les seves reflexions i plantejaments pràctics innovadors.
Una constant en tots ells, és la noció de la prioritat de la persona i l’emoció, que fa que
ens puguem entendre més enllà dels diferents abordatges del treball amb el cos, més
enllà de l’evolució de les referències (marcs curriculars). Dir Psicomotricitat és dir persona,
relació, emoció, joc, moviment i expressivitat motriu.
A més a més, en aquestes VII Jornades volem recordar i homenatjar al professor Joan
Serra, que ens va deixar el passat mes de juliol. Col·laborador edicions anteriors, havia
sabut despertar les ganes de saber més sobre l’harmonia, el cos, el ritme i la dansa en
moltes promocions d’estudiants de Magisteri i de mestres en actiu.
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Un currículum per créixer i aprendre
Joan Domènech Francesch

Voldria advertir d’entrada que la meva reflexió vol ser una reflexió de
l’escola des de l’escola, a la manera del mestre Gonzal Anaya, que
reivindicava

aquesta

mirada,

reflexiva,

necessària

per

avançar.

Honestament, és l’únic que us puc oferir, la meva mirada i reflexió des
del dia a dia. Sé poc de psicomotricitat -el poc que sé m’ho va intentar
ensenyar la Núria Franch- i tampoc sóc expert en currículum, encara
que aquesta reflexió m’interessa i, en els darrers anys, he arribat a la
conclusió que és un tema clau quan pensem el futur de l’educació i de
la professió.
_____________________________________________________________

Voldria començar explicant una història japonesa. Diu que fa temps hi havia un llenyataire
que buscava feina i que se’n va anar a casa d’un propietari d’una grandíssima muntanya.
El propietari el rep i li diu que el dilluns ja pot començar a treballar tallant arbres. Li dóna
l’eina i s’acomiaden. El llenyataire comença a treballar i quan arriba el diumenge es
reuneix amb l’amo i aquest li pregunta com ha anat la setmana. Bé, respon el llenyataire,
he pogut tallar 20 arbres. El dilluns recomença la feina i, de nou, acabada la setmana es
va presentar davant el propietari d’aquella immensa muntanya. He tallat dinou arbres.
Sense sorprendre’s va assentir i es van acomiadar fins la setmana vinent. Dilluns següent,
el llenyataire potser encara més disciplinat, va començar a tallar arbres al matí i no va
deixar de tallar arbres fins que el sol s’amagava darrera les muntanyes. Només he tallat
disset arbres, va dir mig avergonyit davant de l’amo. Aquest però, sense immutar-se, es
va dirigir cap a ell i li va preguntar, si, per casualitat, havia revisat la destral que li havia
proporcionat el primer dia. Sorprès el llenyataire li va respondre que, ho havia volgut fer,
però que no havia tingut temps.
Crec que aquesta és una petita metàfora del que ens passa als mestres a les escoles. El
dia a dia, ens atrapa, ens ocupa tot el temps. El dia a dia, el currículum, aquest concepte
modern, que s’ha incorporat al llenguatge en els darrers anys –abans parlàvem de
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programes i l’únic currículum que existia era el que havies de presentar per buscar feinaens atrapa, en els seus aspectes més tècnics i quotidians i no ens deixa pensar i
reflexionar sobre allò que és més evident. La reflexió sobre allò que és més quotidià és la
reflexió més difícil.
Igual que en aquell acudit en el que dos peixos joves estan nedant al mar i un de més
gran se’ls troba i els hi diu, mentre es creuen: què, nois, bon dia. Com està l’aigua? I els
dos peixos joves segueixen nedant fins que al cap d’uns metres, un li pregunta a l’altra,
sorprès encara: escolta... què és això de l’aigua?
Penso, cada vegada més convençut, que, a nivell educatiu és més important allò que
passa implícitament que allò que explicitem en forma de currículums escrits, projectes o
programes curriculars. I quan dic és més important, vull pensar en com podem arribar a
destriar aquells aspectes que, en una escola, en un grup d’alumnes, en una aula són els
que fan que l’escola, el grup, l’aula... funcionin. I la reflexió sobre els aspectes implícits
cada vegada la veig més important que no la discussió sobre els projectes i programes
escrits.

L’educació, per a què?
Parlar de l’educació és important i parlar de qualsevol tema relacionat amb l’educació
implica també la necessitat d’emmarcar la reflexió en un context concret. No podem parlar
de currículum ni de psicomotricitat sense explicitar de quina educació podem parlar. I en
aquest sentit m’agradaria incorporar dues idees de dos grans pensadors: Kant i Adorno.
Kant deia que l’educació ha de servir per a fer persones lliures capaces de pensar per
elles mateixes. Aquesta afirmació pot ser assumida per moltes persones, és una reflexió
que poden compartir ideologies diferents,. Per això crec que val la pena complementar
aquesta idea de Kant amb l’afirmació que fa Adorno, que uns quants anys després afegia
que una de les finalitats de l’educació és que Auswitch no es repetís. Avui Auswitch està
representada per la barbàrie, la desigualtat, el fracàs, l’exclusió...
Aquestes dues idees donen sentit a l’educació. No n’hi ha prou en saber si els nens i les
nenes aprenen: cal que els aprenentatges tinguin un sentit concret, una intenció
específica. L’educació neutra no existeix i l’educació que no tingui com a finalitat que els
episodis puntuals o constants de barbàrie no es repeteixin, no és educació. L’essència de
l’educació està representada per aquests dues idees centrals.

6

Quan els referents no són aquests, arribem a pensar que la solució als desajustos
plantejats a l’educació, passen per la tècnica. Penso que en la complexitat de les
decisions educatives, les més concretes i les més generals, les més permanents i les més
puntuals, cal tenir en compte aquestes intencions que ens ajudaran a orientar-nos i a
entendre que no n’hi ha prou en preparar uns bons materials, unes bones activitats, una
bona dinàmica, un currículum, organitzar-nos de determinada manera sinó que ens és
imprescindible, parlar, reflexionar i acordar en quina direcció i per a què treballem.

Dues idees sobre el currículum.
Què ens plantegem quan parlem del currículum a l’escola? Per respondre aquesta
pregunta recordarem algunes de les preguntes que ens formulem de forma quotidiana:
Com concretem el marc curricular de l’administració a l’escola? Com concretem el temps i
l’espai a l’escola? Com distribuïm els recursos? Com els fem servir? Quins llibres i quines
materials, quines activitats, i quines seqüenciació didàctica fem? En definitiva què hem
d’ensenyar i com hem d’ensenyar-ho. La majoria de reflexions que realitzem estan a
l’entorn d’aquestes decisions. No estic parlant del mestre que aplica d’una forma
mecànica el que li diu un programa, o un llibre. Estic parlant de prendre decisions per
resoldre les preguntes de què i com hem d’ensenyar i de com per fer-ho de forma
reflexiva i autònoma. És evident que les preguntes estan encaminades a saber com
ensenyem millor.
Si avancem una mica més, veiem que les reflexions també van en la línia de pensar com
avancem en la compensació de desigualtats a l’aula. Diversifiquem els materials, les
activitats, fem adaptacions curriculars... reflexionem sobre el currículum quan ens
enfrontem al fracàs, a les desigualtats evidents.
En d’altres moments ens preocupa bastir ponts entre l’escola i la vida. Llavors ens
preguntem com és possible que el currículum escolar sigui tan poc real, estigui tan
allunyat de la realitat sentida i viscuda pel nostre alumnat. És com si tinguéssim dos vides,
una a dintre i una fora. El currículum de l’escola ha de ser un currículum vital. No hi ha
millor imatge que pensar una escola oberta, oberta les finestres per tal que la vida entri i
contamini el currículum. Però de vegades allò que passa a dintre i allò que passa a forma
no tenen relació.
I ens fem la reflexió de quines són les preocupacions, quins son els interessos dels infants
i com aquests estan influïts pels mitjans de comunicació, per la cultura audiovisual o les
pràctiques familiars... I des del currículum escolar som capaços de sentenciar allò que ha
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de ser útil i tot el que ha de ser bandejat en els aprenentatges. I com a conseqüència de
tot això, podem provocar desafecció i dificultats cada vegada més grans d’aconseguir una
implicació de l’alumnat en el procés del seu aprenentatge.
A l’escola, a l’educació en l’actualitat hi ha dues idees sobre el currículum que
coexisteixen. La que posa l’accent en un currículum que ha de definir i ens ha d’ajudar a
pensar com, què i quan hem d’ensenyar... i aquella altra que centra la seva reflexió en el
els infants aprenen i com ho fan.
Les dues concepcions han d’estar presents i coexistir a l’escola. Estem acostumats a
pensar més en què el currículum és un conjunt d’idees, en forma de decret o de projecte,
que ens indica el què cal ensenyar perquè ho sàpiguen els nostres infants. Una llista de
continguts de la que es desprenen un conjunt d’activitats a desenvolupar. De vegades les
concretem en un conjunt d’unitats didàctiques, programades a priori. D’altres simplement,
seguim un llibre seqüenciat i pensat des d’una editorial especialitzada. Si el currículum
és només això no resoldrem els reptes, les preguntes, la curiositat dels infants es veurà
anul·lada. El distanciament entre allò que passa a fora i allò que passa a dintre entre el
que li preocupa a l’alumne i allò que la societat creu que ha de saber continuarà existint i
provocant aquesta gran distància.
Per tant, ens és imprescindible pensar en la coexistència entre un conjunt de decisions
que hem de prendre sobre el què hem d’ensenyar i com, i el currículum com a eina que ha
d’ajudar a l’infant a aprendre i que es configura a partir dels seus interessos i de les seves
preguntes i dels sabers que ja té.

Tres aspectes a revisar.
A partir d’aquestes idees us proposo analitzar el currículum a partir de tres dimensions,
complementàries i interrelacionades. Son tres aspectes transversals que poden donar peu
a propostes, que ens poden ajudar a pensar, sent conscients que quan pensem allò que
és improbable que passi, comencem a imaginar-nos una realitat millor.
Els tres aspectes són la mirada, el disseny i la gestió del currículum.
Per mi un dels problemes que ha tingut el debat sobre el currículum és que l’hem situat en
un punt de vista tècnic, fins i tot corporatiu i contaminat des de la política. Revisem els
debats curriculars que hem tingut: nombre d’hores, coexistència de les llengües, decrets
de trilingüisme, abandonament de la filosofia, de les àrees artístiques... debats que, es
tradueixen al final en una discussió sobre les hores, quantes són i qui les decideix.
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En aquest context, podem pensar cap on va la nostra mirada? Allò tant subtil que cadascú
de nosaltres explicitem en el moment d’entrar a l’escola i a l’aula?
La nostra mirada haurà de coexistir amb papers, amb lleis, amb currículums oficials...
Però, sabent el què és decisiu perquè hi hagi un clima d’aprenentatge a l’aula, quina
importància li hem de donar a tots els papers curriculars? Els papers, la nostra
programació

o la planificació feta a principis de curs... les decisions que es prenen

verticalment, a l’escola o a fora de l’escola , per dir el què han d’aprendre i com i quan. És
evident que tot allò que passa, esdevé a l’aula (en castellà, acontece) és per nosaltres el
currículum. És el més important i ha de d’orientar totes les accions i actuacions a nivell
d’escola, començant per l’equip directiu i acabant per tots els mestres i educadors que
intervenen a l’escola. Per tant, la nostra mirada ha d’anar cap a l’aula i no cap a les
exigències administratives per formalitzar els currículums, per comptabilitzar el nombre
d’hores o per encotillar la vida, el pensament i l’acció dels nostres alumnes a decisions
preses a priori.
La segona dimensió és el disseny del currículum. La part més important del disseny són
els

continguts. Quin disseny tenim sobre currículum. Es un disseny d’un currículum

allunyat del nostre imaginari educatiu, un currículum fragmentat, un currículum en el qual
predominen determinades àrees, explicitats en els papers que fragmenten, simplifiquen i
esquematitzen en un fals predomini i valoració de les àrees lingüístiques i matemàtiques,
que bandegen una concepció més holística de l’aprenentatge, que es basa en una
multiplicitat de llenguatges, en una multiplicitat d’àrees i competències, totes elles
completament interrelacionades.
El currículum quantificat, els canvis que es produeixin són quantitatius i els debats es
tradueixen en hores de tal o qual àrea. Fruit de negociacions corporatives o polítiques.
La vida i el coneixement sobre la vida no està fragmentat. Els nostres alumnes tenen
moltes preocupacions, però totes, estan centrades en dues preguntes bàsiques.
Preguntes que compartim els infants i els adults, els filòsofs, els científics i les persones
del carrer: qui sóc jo? I qui són tots aquests que m’envoltes, com m’hi puc relacionar i com
puc entendre el món en que vivim plegats. Aquestes són les dues grans preguntes que
poden donar peu als continguts que hem de tenir en compte en l’aprenentatge. I al voltant
d’aquestes, la preocupació per tenir totes les eines, recursos, llenguatges, que em
permetin dur a terme aquest coneixement, aquesta relació i aquesta comunicació.
En els continguts actuals que ens proposa el currículum les àrees instrumentals
(fonamentalment la llengua i les matemàtiques) han passat a ser troncals i moltes
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vegades desvinculant el seu aprenentatge de les preguntes essencials i dels camps claus
del coneixement. Fa temps ja vaig proposar, provocant, la supressió de la llengua i les
matemàtiques del currículum com a manera d’evidenciar aquestes contradiccions. No era
una novetat ni una invenció meva, ja que Dewey, a la primera meitat del segle passat ja
va proposar un currículum basat en els ciències i en les arts.
Contra aquest disseny fragmentat i desenfocat, cal proposar la construcció d’un
currículum basat en la possibilitat de donar resposta a les dues grans preocupacions:
Coneixement del jo, coneixement del món. I al voltant d’això hem d’aprendre totes les
eines i instruments que ens ho permetin... tecnològics, lingüístics, matemàtics...
La tercera dimensió és la gestió, que està directament lligada al disseny. Tenim una gestió
vertical i empresarial. El Ministeri en defineix els aspectes troncals, la Generalitat segueix
concretant amb el marge que li deixen o li pertoca, els serveis territorials apliquen, els
equips directius elaboren els projectes curriculars, i finalment els mestres l’executen a les
aules. És un currículum vertical de dalt cap a baix. És quan els mestres ens preguntem
constantment si “això entra en el currículum”? Quina gestió es dedueix d’un currículum
d’aquest estil? De cap manera una gestió professional. Tenim la impressió que un
currículum d’aquest estil dóna peu a pensar en uns mestres com a simples executors de
directrius que venen de més amunt i que no tenen capacitat de decisió.
Quan es fa un currículum des de dalt, amb aquest aquesta mirada vertical, pot ser un
currículum encertat però, com serà viscut des de l’escola i des de l’aula? Doncs, com una
cosa aliena a les seves preocupacions i els seus interessos. Un

currículum que es

gestiona en aquest direcció, limita , condiciona o anul·la en el pitjor dels casos, la
capacitat de prendre decisions ajustades a l’aula, al grup d’alumnes, als seus interessos,
a la seva pròpia història. Es transmet la idea de que la gestió és una gestió tècnica,
allunyada de la creativitat i de la presa de decisions professionals.
És una gestió que basa el seu èxit en definir molt bé els objectius, la seqüenciació,
l’avaluació, d’acord amb aquestes directrius que es decideixen fora de l’escola... i es basa
en una idea tecnificada, en la qual si jo desenvolupo correctament totes les fases de la
programació curricular, aconseguiré els millors resultats. Oblida la imprevisibilitat dels
processos educatius, la concepció orgànica que tot procés educatiu té, i està pensant per
un model empresarial, que no s’ajusta a la naturalesa de l’educació i a l’essència del
treball que es fa a les nostres escoles.
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Perquè la realitat es transformi, perquè els infants aprenguin i s’impliquin, és necessària
una gestió basada en la professionalitat dels mestres i en una concepció orgànica del fet
educatiu i de la gestió escolar del currículum.
Aquesta gestió és impossible dur-la a terme en el marc d’un model d’un currículum oficial
prescriptiu. Hem de començar, per tant, a reivindicar , des de les escoles, des de la
universitat, un currículum no prescriptiu.
Penso que el problema no es tant quins continguts hi ha en el currículum, sinó en que
aquesta gestió, que prové del disseny que parlàvem abans, ens aboca a la rigidesa, a la
manca de flexibilitat, a una concepció no professional de la tasca que han de fer els
mestres i les escoles, i ¡, per tant, a un allunyament progressiu del que passa a l’aula, del
què passa en realitat. En definitiva, cada vegada més la realitat escolar, s’allunya dels
interessos, les capacitats i la implicació dels alumnes.
Per aconseguir tot això hem de ser conscients que nosaltres en som una part important,
però que necessitem marcs que ens ho facilitin, que ens demanin professionalitat i
responsabilitat, però que ens la deixin exercir de forma conseqüent.

Final.
La meva convicció em porta a defensar la idea que el currículum no pot ser un paper, una
disposició administrativa, o un projecte educatiu. El currículum és allò que passa a l’aula.
Allò que succeeix, allò que esdevé, les relacions i les interrelacions que es produeixen, el
clima d’aprenentatge que construïm entre tots i totes.
A la porta de l’oracle de Delfos, on acudien les persones importants de la Grècia antiga a
preguntar pel seu futur, hi havia una frase que deia “coneix-te a tu mateix”. Aquesta ha de
ser la clau del nostre aprenentatge i de la construcció educativa dels nostres petits
alumnes.
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Fa poc llegia una frase de Guy Claxton que diu “la capacitat d’aprendre es desenvolupa a
través de la cultura, no de la instrucció”. Quan diem allò que passa a l’aula, ens referim a
aquesta cultura que anem construint, teixint i desteixint amb el nostre dia a dia particular. I
en aquesta cultura, com intervenim els mestres, com a principals responsables del
currículum realment existent? No hem d’oblidar que la cultura és com ens movem, si ens
movem o no, com ens relacionem, com escoltem, si ens escolten, com responem les
preguntes que ens fan...
Si volem fer possible un model d’aprenentatge basat en la recerca, amb la flexibilitat, amb
la interrogació, amb el raonament... la conversa, aquests elements subtils, intangibles, són
importants per tal de crear aquest clima d’aprenentatge i transmetre’l per osmosi, per
contagi amb el nostre testimoni. Allò que s’aprèn està més relacionat amb allò que es viu,
que amb la meva unitat didàctica decidida i programada a priori.
Si volem que aprenguin a fer preguntes, el més important és com responc jo a les seves,
la importància i funcionalitat que els hi dono, tant a les preguntes com a les respostes.
I tot això està lligat també al nostre saber estar a l’aula, a la nostra actitud. Com volem
transmetre aquesta implicació en el procés d’aprenentatge, si nosaltres no som els
primers interessats en fer-ho. Si cada matí no entrem a l’aula amb la voluntat, les ganes i
la intenció d’aprendre, quins continguts serem capaços de transmetre al nostre alumnat?
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Si no ens apassionem no podem traspassar-los aquesta passió. L’èxit de l’escola, el millor
indicador d’aquest èxit es mesura per les ganes d’aprendre que tenen tots i cadascun dels
nens i nenes, nois i noies.

El nostre testimoni és clau per fer realitat un currículum diferent. El treball en equip dels
mestres, el treball cooperatiu, l’escolta i la professionalitat, compartir idees i finalitats... és
la base per poder construir un currículum que doni resposta a les necessitats de
l’educació en el món actual.
L’educació no la podem compartimentar (no podem fragmentar el currículum). Això m’ho
va ensenyar l’Emmi Pikler, sobretot quan explica la relació entre la evolució motriu i
l’evolució cognitiva. A partir de la seva reflexió sobre els nadons, quina ha de ser la clau
sobre els aprenentatges a partir d’analitzar la relació entre allò que és cognitiu i allò que
es motriu, passant per l’emocional. El currículum l’hem de fer des d’una mirada més global
i integral. Els infants no poden estar movent-se a l’hora de psicomotricitat i asseguts
sense moure’s les altres vint-i-dos hores.
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Un dels reptes que té el currículum és fer possible una atenció personalitzada a tot
l’alumnat, és a dir acollir i donar cabuda a tota la diversitat existent en l’actualitat a les
nostres aules.

En aquesta imatge del llibre de Elfriedre Hegnstenberg ( Desplegándose) podem veure un
exemple de què significa la diversitat a l’escola, i de com la podem respectar, promoure ...
o no. El nostre currículum prescriptiu fa possible aquesta situació?
Per acabar volia insistir també amb la idea que la psicomotricitat, potser igualment que
treballem aspectes artístics a l’escola, no té una pressió tant gran des de la prescripció...
Construir coneixements, de tot tipus és més fàcil fer-ho amb llibertat en la psicomotricitat
que en altres àrees més prescriptives. Construint ponts amb la resta del currículum, però
sense renunciar a fer-ho i donant-li la importància que té en l’educació i el creixement de
la persona. I estenent aquestes idees cap a d’altres àrees del currículum, trencant aquest
predomini de les àrees més acadèmiques, encara que els resultats i la mirada de
l’administració estigui basat en aquestes altres àrees. L’educació de la persona passa per
molts llocs, entre ells i de forma molt important, pel cos, pel treball sobre el cos que és una
part essencial del coneixement del jo i de la possibilitat de conèixer el món.
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Hem de trencar molts silencis a nivell educatiu. Hem de fer propostes agosarades intentar
desmuntar el sentit comú o les evidències masses assumides. La situació en el marc de la
LOMCE ens planteja una realitat molt complexa i difícil. No podem renunciar a l’imaginari
educatiu que per nosaltres fonamenta l’escola. És el nostre compromís amb la nostra
professió i amb els nostres infants el que ens ha d’empènyer cada dia.

Per acabar us transcric aquest poema de Joan Vinyoli , dedicat a la Núria Franch.

L’UNA COSA O L’ALTRA

Val més caure en un pou
que dur el càntir a la font. Val més
morir en un bosc cremat
que estar a l’ombra d’un salze.
Tot reprèn
significat com més una gran boira
bolca els sentits.
No esborris
les paraules antigues.
Fes per manera, sobretot,
de retornar a les deus.

Joan Vinyoli, Vent d’Aram

15

VII JORNADES DE REFLEXIÓ: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA

Psicomotricitat, Escola i Currículum

CONFERÈNCIA

Infància, infant... Cap al plural passant pel singular

Vicenç Arnaiz

16

Infància, infant... Cap al plural passant pel singular
Vicenç Arnaiz
Nascut el 1952 a Ciutadella de Menorca. Als deu anys es traslladà amb
la seva família a Barcelona, on estudia i coneix la seva dona Dolors
Oller. També hi neixen els seus dos fills Roger i Francesc.
Es titulà en Psicologia a l’any 1975. Posteriorment assolí l’especialitat
de psicomotricista en la dimensió educativa i també terapèutica.
En Vicenç Arnaiz Sancho ha treballat quasi sempre en l’àmbit de
l’educació infantil. Inicialment a escoletes del cinturó industrial de
Barcelona. Posteriorment posà en marxa el Patronat Municipal
d’Escoles Infantils de Barcelona i el de Ciutadella de Menorca.
D ’ençà el 1988, treballa a l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca.
Se’l sol requerir per fer cursos, ponències, seminaris,... centrats a
l’àmbit de l’afectivitat i sofriment dels infants, les oportunitats de la vida
familiar, en el sentit i objectius de l’educació,...
Ha escrit centenars d’articles que s’han publicat a les diferents revistes
educatives de l’estat.
Pertany al Consell de direcció i Consell assessor d’algunes revistes de
l’àmbit educatiu (Guix d’infantil, Aula d’infantil,...).
És co-director de la col·lecció “Biblioteca de infantil”.
Ha sigut asesor extern del Ministerio de Educación, i consultor-expert
de la Organització d’Estats Iberoamericans.
També va ser director de l’Institut per a l’educació de la Primera
Infància del Govern de les Illes Balears, President de l’Observatori de la
Infància i la Família, professor associat de la UIB,…
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1.- Crec en l’educació.
Abans de seguir endavant vull deixar clar que tot el que seguirà té un fonament: CREC
EN L’EDUCACIÓ.
Perquè crec en la capacitat de créixer de totes les persones si compten amb qui espera
d’elles i els estalona. Sabem que el infants aprenen i creixen si compten amb qui els
estima, els ajuda a descobrir horitzons , els acompanya en la cerca i els ajuda a travessar
les turmentes. Tanmateix els infants no són els únics que viuen i poden créixer. També els
adults. Els adults a qui els infants tenen de referència també viuen i poden créixer si
compten, com els infants, amb amor, provocacions, companyia i protecció.
Per açò crec en l’escola com una comunitat educadora de totes les persones que en
formen part.

2.- Educació i pobresa.
Quan parlam d’educació cal tenir present que la pobresa imposada no és sols una situació
econòmica sinó sobretot una vivència que genera un estat emocional i per tant condiciona
l’activitat mental generant

uns paisatges

interiors i relacionals que no inclouen la

seguretat de la possibilitat de desenvolupament personal. Sense unes mínimes condicions
materials, afectives i culturals l’alumnat no pot accedir a les oportunitats educatives
encara que hi estigui “a tocar”. L’educació és fonamental per l’equitat social, però sense
un mínim d’equitat l’educació no es pot desenvolupar.
L’exclusió fa por i genera pors. Qui no es sent membre del teixit social, qui percep que no
pertany a la comunitat social que l’envolta viu amb por “sense capacitat d’aixecar els ulls”.
Gran part de les conquestes, aprenentatges i instruments d’autèntica comunicació amb
els altres s’aprenen “per contagi” derivada de la participació, de la “pertinença”. La
pobresa imposada i sobretot l’exclusió genera un sentiment de incertesa i risc que
hipoteca la capacitat d’atendre horitzons.
Com pot infant creure en les seves capacitats i el sentit de l’esforç si socialment “no val
el mateix” que els altres?. Ni ell ni els seus.
Un infant pobre, una família pobra encara que comparteixi la mateixa platja i el mateix mar
que els benestants no veuen els mateixos horitzons.
És essencial que l’escola cuidi de no ser un còmplice més de la violència estructural i no
ser també un espai d’exclusió.
18

L’escola ha de garantir que actua enfortint la capacitat ressilient a aquest infants i a
les seves famílies per tal que puguin accedir a sentiments, pensament i estratègies
d’afrontament de les dificultats amb autoestima, capacitat de cooperació,...

3.- Acció, pensament i semiòtica.
Les noves formes i contexts de criança en els primers anys fan que els infants accedeixen
de forma primerenca, a vegades prematura, a contexts amb molta intensitat de
socialització on les relacions plurals, significats i representacions són molt diverses i es
donen amb puixança.
Al llarg de la setmana molts infants menuts sovint passen tantes hores de vigília en
contexts de grup com amb els seus progenitors. Certament els contexts de grup poden
oferir moltes oportunitats de tot ordre i per tant impliquen en l’infant menut disposar d’un
repertori de recursos i estar exposat a tants altres conflicte en cas de imperícia.
Sovint només alguns matisos separen la vida de grup com una vida a la intempèrie de les
relacions o la vida de grup com una comunitat amb zones d’ “aire lliure” relacional.
L’infant en els primers anys de vida disposa dels recursos de que disposa per entendre el
que viu, el que viuen i com responen els altres,.. i de la riquesa d’experiències a la situació
d’estrés no depèn només de les intencions educatives sinó que en aquestes edats depèn
sobretot de les característiques de l’estructura afectiva de cada infant i del seu estil de
gestió emocional i temperamental.
En qualsevol cas us demano fixar una mica l’atenció en les condicions en que es donen
ara els processos de descoberta de l’entorn a la primera infància. En bona mesura es
produeixen habitualment en dinàmiques immerses en situacions de grup on els altres i les
seves accions esdevenen referents molt actius en el propi pensament.
A més els infants tenen escasses oportunitats per “investigar, actuar,...” sobre objectes
d’us no canònic (d’us no convencional culturalment). Exemple: és estrany veure infants
menuts fent servir un mòbil com si fos un cotxe perquè la invasió d’usos convencionals
d’aquest aparells fan que difícilment els menuts puguin investir-lo d’altres uso o significats
que el d’aparell telefònic”. I així si revisam la majoria de recursos materials per jugar a
l’abast dels infants no tindrem dificultats per concloure conjuntament que jugar des de ben
petits ara implica investigar els sentits, significats, usos i codis socials presents en la
realitat material.
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En el segon any de vida adquireix molta força el desig i l’exploració de les relacions amb
els altres amb clares diferències entre els infants per raons de temperament, per raons de
grau de maduració personal, per raons de novel·la personal, etcètera.
Les capacitats de representació i d’accés als codis i significats comunicatius no tenen
perquè anar ja de la mà i ajustats a les capacitats de sociabilitat
Així passa que sovint les petites dificultats en l’ordre de l’accés a les relacions amb altres i
les dificultats en les dinàmiques d’accés i gaudi de les relacions de pertinença al grup
acaben hipotecant la riquesa i eficiència dels usos de les representacions mentals i
l’exploració dels significats si l’infant no segueix gaudint fàcilment de relacions
privilegiades amb l’adult a traves de les quals pugui vehicular la seva investigació i de l a
dimensió semiòtica de la realitat.

Ras i curt: Dues idees bàsiques:


Cal que l’infant per la construcció del propi pensament compti amb facilitat i
continuïtat amb adults de referència per poder accedir a la descoberta del món i a
la seva representació fins que les seves capacitats de interacció social hagin
madurat el suficient per permetre-li beneficiar-se de la vida en grup.



L’accés a les capacitats de interacció social no necessàriament són fruit de
l’exploració i descoberta de l’infant. Com en el llenguatge parlat, com en la
descoberta del joc simbòlic,... cal que l’infant compti amb l’acompanyament no
només afectiu d’un adult de referència.

Referències bibliogràfiques.
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La Psicomotricitat en el Currículum
Josep Rota
Psicòleg, psicomotricista, formador de psicomotricistes.
_____________________________________________________________

Què ens va motivar per treballar aquest tema
El Grup de Recerca del Desenvolupament psicomotor 0-8 anys, de la UAB, vàrem dur a
terme el curs 2011-2012 un treball de recerca sobre el tema de l'Observació. Aquest
treball va culminar amb l'organització de les

VII Jornades de la UAB “Psicomotricitat i

Escola”, els dies 2 i 3 de març del 2012, en les quals vàrem exposar i desenvolupar, en
forma de tallers, els temes treballats durant tot el curs.
Al finalitzar el curs 2011-2012, havíem de decidir el tema a desenvolupar i investigar
durant el curs 2012-2013. Varen sorgir vàries propostes i, finalment, vàrem consensuar el
tema de “La Psicomotricitat i el Currículum”. La raó principal que ens va fer arribar a
aquesta decisió va ser la de la coherència pedagògica a l'interior de l'escola: incorporar
cada vegada d'una forma més coherent la pràctica de la psicomotricitat en tot el procés
d'ensenyament i aprenentatge dins la dinàmica de l'escola. Posar en evidència, una
vegada més, la justificació i indicació d'aquesta pràctica a l'interior dels Projectes
Educatius de les escoles, encara que des de l'Administració no existeixi el seu
reconeixement oficial.

De quina psicomotricitat parlem
Sé que la gran majoria de nosaltres consensuem aquest tipus d”abordatge en el camp de
la psicomotricitat. Hem fet una mena de treball d”observació dels currículums d”Educació
Infantil i de primer cicle de Primària. En què consisteix l”observació? L”observació és un
procés de selecció i d”organització. Construïm xarxes de significat a partir d”un marc
teòric. Aquest marc actua com a filtre, a partir del qual donem sentit a tot el que, en aquest
cas, estem llegint. Observar suposa també un filtre cognitiu i afectiu.
Els filtres que hem utilitzat en aquest treball d”observació són els que assenyalem en els
tres apartats següents:
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- Com entenem l”infant
- Finalitat de la intervenció psicomotriu
- La sessió de psicomotricitat
Hem de dir que hem trobat molt reflectida la psicomotricitat, amb els seus continguts i
finalitats, a l”interior dels currículums que hem rastrejat.

Com entenem l’infant
La principal reivindicació de les persones és que se les reconegui com a tals. Els infants
sovint expressen també aquesta necessitat de ser reconeguts com a subjectes. Moltes de
les seves accions, amb una forta càrrega pulsional, tenen aquest sentit. Un dels drets de
les persones és el de poder construir la pròpia història. Una història i una biografia, que es
construeixen a través de la relació amb les persones del seu entorn. Com escriu la
Meritxell Bonàs, en un article publicat en el número 19 de la revista «Entre Lineas», «què
passa, quan aquest diàleg entre l”infant i l”adult s”alimenta de silencis sense cap
contingut, d”ignoràncies, d”autonomies robades, quan el nen se”l cuida i se”l protegeix de
les necessitats purament físiques i ens oblidem de l”escola, del reconeixement, de la
qualitat de la relació; què passa quan a l“infant el convertim en un objecte i es transforma
en espectador de la seva vida, del seu fer quotidià... Una escolta que farà possible
inventar espais i ambients, on es generin històries, on s”escriguin aventures, trobades i
descobriments... una escolta que farà possible que els acompanyem en el dolor, la
dificultat i la frustració... Tot això suposa creure en les capacitats de l”infant per construir
el seu projecte de vida. Un projecte de vida que es construeix a partir del diàleg des del
seu interior amb l”ambient, i on l”infant es percep i es construeix des d”una posició
autònoma.».

Finalitat de la intervenció psicomotriu
Ens situem en una concepció de la Psicomotricitat, que contempla la globalitat de l'infant,
amb la finalitat principal d'afavorir la seva maduració psicològica. Una maduració
psicològica que, d'una forma sintètica, la podríem definir com el procés que porta a l'infant
del moviment físic al moviment psíquic, és a adir, a la capacitat de pensar. De l'acció a la
representació; una capacitat representativa cada vegada més investida per unes
connotacions cognitives, en la mesura que evoluciona en l'infant la seva capacitat de
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simbolitzar. Una capacitat simbòlica, que passa per diferents graus d'evolució: en un
primer moment, el simbolisme es posarà de manifest a través del moviment i l'acció de
l'infant, per anar evolucionant cap a manifestacions més elaborades, a través sobretot de
les activitats plàstiques i verbals. En aquest context d'evolució, que es manifesta al llarg
de tota la intervenció psicomotriu, cal assenyalar l'etapa del joc simbòlic, com un moment
especialment significatiu d'aquesta evolució.

La sessió de psicomotricitat
La sessió de psicomotricitat l'entenem com un dispositiu espai-temporal, que pretén
afavorir tot aquest procés d”evolució que hem assenyalat. En la sessió, hi han dos grans
temps: Un primer temps, on l”infant s”expressa fonamentalment a través del seu
moviment, de les seves accions, del seu joc. En aquest primer temps, hi podem organitzar
diferents espais, amb diferents materials, depenent del moment evolutiu dels infants. S”hi
podran dur a terme jocs de reassegurament, jocs pre-simbòlics, jocs simbòlics, a través
dels quals els infants es manifesten i representen la seva globalitat. Un segon temps, on
l”infant es representa a través d”activitats plàstiques: el dibuix, el modelatge, les
construccions. Aquests dos grans temps queden emmarcats i limitats per dos rituals: el
d”entrada i el de sortida. El primer serveix per preparar i disposar els infants abans de
començar la sessió, i el segon per concloure i ajudar als infants a integrar el treball
realitzat.
La sessió, estructurada a través d”aquest dispositiu espacial i temporal, té la finalitat
d”acompanyar a l”infant, ja en el mateix interval de temps que dura la sessió, en el procés
evolutiu que abans assenyalàvem: el que va de la capacitat de fer a la capacitat de
pensar. La intervenció de l”adult es centrarà en l”organització dels diferents espais, en
afavorir l”activitat lliure i espontània dels infants i també, quan faci falta, en fer propostes
obertes on l”infant s”hi pugui situar des del seu nivell de capacitats i d”evolució.

Plantejament del treball de recerca
1r pas: Rastreig del currículum de l’etapa infantil i del primer cicle de primària, per
extreure’n literalment les frases referides a la psicomotricitat.
2n pas: Ordenar aquest material al voltant de les 9 capacitats d’Educació Infantil i les 8
competències d’Educació Primària.
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3r pas: Il·lustrar cadascuna de les frases trobades amb imatges de la pràctica.

Relació entre capacitats i competències
Com diu la Sílvia Giménez, en el seu treball de Llicència d”estudis «L”educació
socioemocional al Parvulari des de la intervenció psicomotriu», «.... tota l”educació bàsica
té un enfocament competencial, es dirigeix a adquirir unes competències per a la vida.
A l”Educació Infantil parlem de Capacitats. Òbviament, entenem que l”infant es competent
en molts afers, però prescriure unes competències voldria dir demanar-li que fos autònom
en l”aplicació del seu contingut, resolent-lo en situacions molt diverses i complexes, cosa
que aniria més enllà de les seves possibilitats. Per això, ens hem de plantejar contribuir en
el desenvolupament d”unes capacitats que li permetran, més endavant, adquirir les
competències bàsiques per a la vida. Per tant, l”enfocament de la nostra intervenció ha de
ser també competencial.
Eixos competencials que sempre hem de tenir en compte: vertebren les capacitats i les
competències al llarg de l”educació infantil i educació obligatòria:
- Aprendre a ser i actuar d”una manera cada vegada més autònoma.
- Aprendre a pensar i a comunicar.
- Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
- Aprendre a conviure i a habitar el món.»
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Capacitats i competències bàsiques
Adjunto el quadre que, en el currículum de primària, marca aquesta progressió de les
Capacitats cap a les Competències. Les 9 Capacitats, relacionades en els 4 eixos
afavoreixen l”assoliment de les 8 Competències.
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Relació de capacitats i competències al voltant dels 4 eixos
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Relació de les capacitats de l’educació infantil amb el desenvolupament
i els continguts de la psicomotricitat.

EL TIPUS DE DESENVOLUPAMENT QUE AFAVOREIXEN

Continguts específics referenciats
En algunes capacitats, hem pogut definir uns subapartats, que fan una referència clara als
continguts que treballem a la psicomotricitat.
Capacitat 2: Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una
imatge positiva de si mateixos i de les altres persones.
a) Formació de la pròpia identitat a partir de la relació amb els altres.
b) Consciència i integració de les pròpies emocions.
c) Creació i consolidació de la pròpia imatge corporal.
Capacitat 5: Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
a) La relació amb els objectes.
b) La relació amb l’espai.
c) Raonament i llenguatge verbal.
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Capacitat 6: Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.
a) Llenguatge corporal.
b) Joc simbòlic.
c) Llenguatge verbal.
d) El desig i plaer de la comunicació.
e) Expressió plàstica.
Capacitat 8: Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i
iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes.
a) Fonaments de la capacitat comunicativa i social.
b) Estratègies per fer evolucionar aquesta capacitat.
c) Resolució dels conflictes en la comunicació.

Acompanyament
En el rastreig que vàrem fer, ens vàrem trobar amb un llistat molt ric de frases en relació a
l”acompanyament. Sempre hem dit que el sistema d”actituds és comú a tot treball
educatiu i no només a la psicomotricitat. Les estratègies d”intervenció si que són
específiques de la psicomotricitat.
La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic
i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on
se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
- Atendre, orientar i valorar a cada infant.
- Acollir als infants i acceptar-los integrament amb estima.
- Conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat.
- Observació constant i sistemàtica.
- Aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels infants.
- Adaptació al ritme evolutiu.
- Crear les condicions per a cada infant s’esforci per actuar amb autonomia.
- Facilitar l’acció autònoma, a través de l’organització del temps, l’espai i els materials.
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Exemple del segon pas
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Exemple del tercer pas
Aquest apartat l’estem treballant actualment el Grup de Recerca. Posarem només una
imatge com a exemple de la Capacitat 1, per a les etapes 0-3 i 3-6, i de la Competència 6
per a l”etapa 6-8.

Capacitat 1 - De 0 a 3 anys
En el primer Cicle d’Educació Infantil cal tenir presents els processos de coneixement i
domini del propi cos i d’individualització.

Capacitat 1 - De 3 a 6 anys
Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri,
postures diverses i respiració.
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Competència 6 - De 6 a 8 anys
Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de moviments.

Aplicació del programa «Wordle»
Aplicant aquest programa informàtic al text de cadascuna de les tres etapes, apareixen les
paraules que més s”hi repeteixen:
De 0 a 3 anys
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De 3 a 6 anys
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De 6 a 8 anys

Referències bibliogràfiques
Departament d”Educació (2010) Decret 101/2010, de 3 d”agost, d”ordenació dels
ensenyaments del primer cicle de l”educació infantil. Barcelona.
Departament d”Educació (2008) Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s”estableix
l”ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l”educació infantil. Barcelona.
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Música i Psicomotricitat
A càrrec de: Lia Segarra
Relatora: Gemma Heras
_____________________________________________________________

Al ritme que arriben les persones al taller es van situant a la sala, deixen les coses
personals, es treuen les sabates, es posen mitjons antilliscants i van observant la sala que
la Lia els ha preparat.
La Lia els convida a escriure una paraula i enganxar-la en una columna de la sala.
El volum de gent cada vegada és més gran i se’ls convida a asseure’s a terra fent una
rotllana.
La Lia es presenta com a mestra de música i diu que a partir de la música treballa la
psicomotricitat.
Al llarg de la sessió hem portat a terme 3 activitats de les quals sempre s’ha fet una
reflexió al final i la transferència amb el què passa als infants que tenim a les aules, a la
sala de psico, a música...
La Lia ens ha ensenyat una estratègia per captar l’atenció de les persones que participem.
Ella fa un ritme amb les mans i els altres han de respondre, amb el mateix timbre (part del
cos) i intensitat.

1.

Ritual d’entrada

1a activitat: Descoberta de l’espai i reconeixement dels altres.
Objectiu: Trobar un tempo comú tots junts.

Caminarem per tota la sala al tempo (velocitat) que volem. Podem sentir-nos més cansats
i voler anar més lents o potser més excitats i necessitar córrer..
El caminar l’aniré acompanyant picant les cuixes, sincronitzant peus i mans. Utilitzarem
els ulls com a mitjà de comunicació, per observar-nos els uns i els altres. No estem
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caminant sols. A mida que escolti alguna companya que porta el meu tempo m’hi apropo i
experimentem la sincronització. Quan siguem uns quants que caminem el mateix tempo,
fem una rotllana, caminant sense desplaçament. És una proposta al grup, si algú més s’hi
vol afegir, l’anem fent més grossa. Un cop tots i totes caminem al mateix tempo intentem
aturar-nos a la vegada i acabar en silenci. Si algú que estigui a la rotllana on hi ha la
majoria de gent (la rotllana més nombrosa) es cansa d’esperar, pot seure. Si seu implica
que s’acaba l’activitat i no s’arriba a l’objectiu. Tothom seu i la persona que ha fet el primer
pas ha de donar una explicació a la tothom de per què ha decidit seure. seu i s’acaba
l’activitat.

Solució a l’activitat:
S’han fet 2 rotllanes i 1 persona està sola dreta.
Rotllana petita:
Com que havíem aconseguit l’objectiu.
Rotllana gran:
Ens intrigava saber què passaria ara.
La Lia pregunta:
Tothom està a la rotllana?
Tot i que hi ha gent que respon afirmativament, de seguida la noia que està sola diu que
no i que no se sentia de cap grup.
Transferència a l’escola:
Hi ha persones (nens, nenes, companys,...) que no s’adapten o que els hi costa adaptarse, cal pensar-hi i tenir-los present com es senten.

2a activitat: Classificacions
Si jo dic ”coneixements musicals” cal que feu grup consensuant el nivell, un cop el teniu
us asseieu, busqueu portant veu i títol.
S’han fet 4 grups:
El més nombrós: “Coneixement 0, però els mou la música”
Grup de 5 persones: “Han fet cursos de música per a infants”
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Grup de 4 persones: “Músics amb estudis de Conservatori”
Grup de 3 persones: “De petites havien fet música”

“Psicomotricitat”
Es barregen, busquen i es formen diferents grups.
S’han fet 5 grups:
El més nombrós: “No han fet formació, però la fan a l’escola”.
Grup de 6 persones: “Formant-se a l’AEC o a la UAB”.
Grup de 6 persones: “Fan la psicomotricitat a infantil; tenen coneixement”.
Grup de 4 persones: “Formadores de psicomotricistes”
Grup de 2 persones: “Fan psicomotricitat a educació especial”

“Prioritat a apuntar-se a les jornades”
S’han fet 3 grups:
Gran grup: “Prioritat 1, cap a la música, cap a la psico”
Grup de 3 persones: “No saben la prioritat”
Grup de 4 persones: “2a opció, bona oportunitat per entrar la música dins la psico”

2.

Joc sonor espontani

(Expressivitat motriu, expressivitat sonora i rítmico-gestual)
3a activitat : investir l’espai ,descobrir els objectes, l’altre i jugar. Joc
sonor espontani.
Ens dividirem en dos grups, un executarà mentre l’altre grup individualment farà
observació , tenint en compte el següent esquema:
Què veig?

Què sento?

Què entenc?

objectivitat

1 paraula emoció o sensació

Teoria, perquè ho fa?
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S’observen tan accions motrius com musicals. Posaré paraules a les accions que vaig
observar: equilibri, freguen, piquen, toquen, porten ritmes, construir/destruir, joc simbòlic:
vestir-se i executar acció, pujar, saltar, es produeix petita comunicació entre sons i ritmes.
La Lia avisa que falten 5 minuts per acabar.
Canvi de grup s’intercanvien els papers:
Comentari, els que escriviu observant els companys podeu escriure alguna cosa que
hàgiu viscut mentre actuàveu.
Poso paraules a les accions:
Penjar-se/tirar-se/saltar.
Construir, fregar, picar, anotar una paraula a la columna, equilibri, moviment amb
desplaçaments acompanyant instrument.
Ballar seguint ritme (joc simbòlic).
Buscar la sonoritat.
Compartir un mateix instrument.
Joc simbòlic amb xurros i robes, muntar un espai.
Buscar sons amb el cos i el banc.
En finalitzar les 3 propostes arriba el moment de la reflexió i ens acomodem en rotllana
asseguts al terra.
Un participant fa una pregunta: Per què faltaven les mateixes notes en tots els
instruments? La Lia diu que ho respondrà més endavant.
Continua comentant com ha fet l’evolució en aquesta situació: des de prendre consciència
de sensació de moviment molt ràpid, excitació, testeig, al cap d’una estona la gent us
anàveu col·locant més tranquils.
Quan ens avorrim creem.
Què et feia sentir?
- que no gaudim
Saber diferenciar què sentir? Descentrar-se del què està passant a l’escola?
Quan pensava que no hi havia interacció, cal respectar els que no volen interactuar amb
els altres. Potser l’infant interactua amb l’instrument.
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L’experiència personal de gaudir veient el 2n torn quan jo he fet el pas sense gaudir-ne
tant en el 1r temps em porta a reflexionar que els infants també necessiten un temps.
El 2n grup s’ha desinhibit i han fet soroll.
Amb el soroll podem transgredir l’espai amb el fer por. El meu poder és tot el soroll.
Baqueta per picar, després passarem a les mans; alternança i destresa motriu.
La música és una estructura des de la vivència desculpabilitzadora del soroll que
podem fer.
Acord sonor binari: Tu i jo
Melodies cinètiques: 3 instruments si ho comparem amb el cos seria: amb el cos quan
saltes, fas la tombarella i quan caus.
Si volem que el so sigui creatiu. Estan jugant a lluites; soroll de jugar a lluitar
(desculpabilitzadora); hem jugat a guanyar-nos ; podem construir el soroll.

Fixació d’investiment de l’espai:
Alçada, joc simbòlic, intrèpids, curiosos, exploradors.
Com encuriosia la novetat d’un instrument.

Què provocava el cubell?
Tothom la mirava pel soroll com a element de transgressió.

4a activitat : Quin so em representa?
Tothom s’aixeca i es col·loca al costat de l’instrument que li agradaria tocar. Si no és un
instrument pot ser un objecte sonor.
Observem:
6 persones que estaven al grup minoritari inicial amb tempo lento ( la primera proposta)
coincideixen en un instrument que dóna: pau, tranquil·litat , relax.
Ens preguntem: quin so em representa l’instrument?
Pregunta: Podem tocar els panderos sincronitzats?
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Desorganitzar el que toca, però un el pot proposar, es tracta d’arribar a un acord. Desprèn
una energia. Arribem a un acord quan ve del cor i hi ha acció i moviment.
En un altre racó hi trobem el cajón i tambors, representa la tribu regressió absoluta, d’on
prové la música , d’on va néixer.
Un cubell i tubs.
Descàrrega , rivalitat. Canvis de xurro a tubs sonor, quan poses un xurro o quan poses un
tub?. La creació ha de transgredir Per arribar a un acord sonor, a un acord verbal.
Cal doncs tenir en compte que no tots els grups són iguals i que l’espai ha d’acompanyar
perquè hi pugui haver soroll.
Com adult hem de donar permís perquè aquell so es tiri endavant.
Ritme: TU i JO picant 2 tubs.
Per tant ens farem les següents preguntes sempre que volem organitzar , distribuir, uns
materials en un espai:
Quin espai?
Quins instruments?
Quin instrument em representa?
On col·loco cada instrument i per què?
Soroll= desordre i/o agressió. Sabem que des de la psicomotricitat hem de passar per
l’agressivitat desculpabilitzadora , ho han de viure.
En un espai gimnàs tocaré instruments que em donin una descàrrega pulsional.
També treballem alternança so/silenci. Picarols posar-se’ls a la cintura. Ens serveixen per
sonoritzar el moviment.

Com estructurar una sessió d’educació musical a infantil?
Ritual d’entrada:
Hola a cada nen i nena amb una carícia i escoltant una música.
Amb un carilló o flauta tocar les notes sol fa mi re do mentre diem “digues el teu nom” i
que cada nen/a contesti.
Cançó: muac, muac, muac.
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Joc sonor espontani (PMP Pràctica musical Psicomotriu).
Amb nens de 6 a 8 anys ja volen representar al grup, s’apunten a la pissarra i ho exposen.
Les primeres creacions i la voluntat d’ensenyar als altres qui sóc jo.
Com adult haig de tenir una consciència estètica: Preparar el material amb propostes
sense ser dites. Que suggereixin explorar i crear.
Així com l’Acouturier classifica els materials en tous i durs a nivell musical tenim des dels
panderos a l’utan.

3. Ritual de sortida
Per anar finalitzant ens posem en rotllana per edat. La Lia ens explica que la seva
experiència també ve de la pedagogia sistèmica.
Agafar una peça de fusta per ordre i col·locar-la al mig. Ningú pot moure la construcció de
l’altre ni fer-la caure. Pensar un títol que ens suggereix la construcció.
Finalment agraeix a la Katty Homar.
Demana com se senten la més jove i la més gran.
Proposa interactuar, acompanyar amb els instruments aquesta construcció.
Acaba a amb una frase: “Si les cèl·lules es mouen, provoquen una vibració i tota vibració
produeix un so, per tant les cèl·lules s’emocionen i l’emoció és una conjunció d’un
moviment i d’un so amb voluntat d’expressar una mateixa cosa”.
Cadascú, de més gran a més petita, diu una paraula per tancar i ens aixequem quan la
diem.
Així queda tancat el taller.
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Dansa a l’escola
A càrrec de: Laida Tanco
Relatora: Sara Manchado
_____________________________________________________________

El taller va estar plantejat de la següent manera:
La Laida molt ràpidament va crear un clima de col·laboració i participació per part de les
persones que participaven en el taller. El va iniciar amb una presentació pròpia per passar
després amb les propostes de les danses:
A la primera proposta es va fer una rotllana amb tots els participants amb l’objectiu de
partir del propi cos, amb l’acompanyament de la veu de la Laida que anava marcant la
postura, una postura adient per a tonificar i prendre consciència corporal: amb peus
paral·lels arrelats a terra, pelvis basculada, esquena recta. A partir d’aquesta postura es
comença amb petits moviments cap el costat dret / esquerra / rodaments, per anar poc a
poc introduint els braços / la pelvis. Amb una música més aviat suau.

Segona proposta:

Posar-se en tres fileres en forma d’U
per poder anar endavant i endarrere
seguint diferents pulsacions (lenta,
mitja i ràpida) i acabant la frase
musical. Laida dóna entrada a cada
una de les fileres.

46

Després li passa el rol de proposar als
participants, cada vegada un/una de
cada filera, per que s’inventin ells/elles
noves

maneres

d’anar

endavant/

enrere. Utilitzant varies músiques per
fer diferents ritmes, velocitats...

Tercera proposta:

“La gata i el Balitre”. Escollir parelles, ocupant el màxim d’espai.
Un/una membre de la parella es queda quiet, l’altre primer camina al voltant (una
pulsació) per anar lent (1/2 pulsació) per anar ràpid allunyar-se i tornar on és la parella.
Palmada més ritme ràpid la parella s’allunya per tornar de nou amb la parella.
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Quarta proposta:

Asseguts escoltant “Els Petits no res”
de

Mozart.

Mouen

el

cos

fent

balanceig lateral sobre els isquions.

Es continua movent i pujant els
braços. Es modifica la proposta fent-la
dempeus, primer sense desplaçament, i després amb desplaçament.
Música “Els petits no res” de Mozart.
Fragment de la flauta màgica.

Cinquena proposta:

Caminar per l’espai, s’afegeix el moviment de braços, anant afegint altres moviments del
cos, des del terra. L’estructura és senzilla, afegint el moviment de totes les parts del cos.
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Sisena proposta:

Escollir

parella

que

sigui

diferent

a

l’anterior. Fer escultures amb el cos de Un cop feta l’escultura, les escultures s’han
l’altre, modificant la postura del cos del de quedar quietes. Quan s’hagi acabat, els
company/companya. Sense forçar el cos escultors tornen a la paret. Un cop mirada
de l’altre, els moviments han de ser suaus ha de complementar-la i canviar de rol.
i us heu de fixar que hi ha articulacions
que tenen més mobilitat que altres.

Setena proposta:

Treball de parella, escolliu parelles
que no hagueu treballat abans. Us
poseu una davant l’altre, una de les
dues tanca els ulls i es deixa guiar, el
contacte està en les mans i ha de ser
molt suau, sense agafar-se.
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Un cop connectades es passa al
moviment,

diferents

direccions

i

velocitats, fins a passar a treballar
d’esquena, després se li deixa a la
companya/company i se li dóna petits
impulsos, tonificant i es canvia de rol.

Vuitena proposta:

Tots en rodona, canviar de postura al
ritme de la música, movent braços,
peus, sense desplaçament.

La Laida canvia la música i demana
fer la separació de les frases que té la
música amb diferents moviments:
balancejos, caminar, resto, esquena,
impulsos i acabar junts.

50

Novena proposta:
Fer dues fileres. Música
de Purcell. Primer comença una de les fileres fent
una proposta de diàleg
corporal amb una part del
cos (espatlla, cap, pelvis)
cadascú es fixa en la
proposta
que
fa
la
companya que té enfront.

Val la pena començar
amb una part del cos per
no perdre’s. La posició de
les fileres intercalades.
Fan la meitat del grup,
passant tots i totes.

Desena proposta:

Es formen dues fileres una en front de l’altre, la parella que entra pel mig va fent gestos:
d’acceptació, rebuig, saludar, de fàstic, d’amor...
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Canvi dins de la mateixa proposta, ocupant tot l’espai. Són moviments molt ràpids
perquè són dos temps.

Onzena proposta:

Nou canvi de parella, la proposta es fer una unitat de moviment seguint unes transaccions
per que encaixin be els moviments.
A saluda a B; B volta; A salta; B seu; A corre; B toca a A; A repenja el cap sobre B; B
s’enfila A; i A i B marxen. Fer-ho tots junts, parelles úniques. Introduir la lentitud. Canvi de
ritme amb música més alegre, ràpida, a partir d’una idea molt senzilla es pot anar fent
més complexa, introduint la intencionalitat.
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Dotzena proposta:

La Solipanta. És un dictat La dansa dels Peres i Joans.
Es fan dues fileres, una pels Joans i l’altre pels Peres i al ritme de la música i seguint la
lletra de la cançó: els Peres han de fer camades per sobre dels Joans, després seguint
la música s’acaba en cercle ballant a gran velocitat. Amb aquesta dansa s’acaba el
temps de ballar.

Un cop acaben les danses, es fa una rotllana per posar en comú alguns aspectes que la
Laida considera importants que es tinguin en conte i contestar les preguntes dels
participants.
Compartir les músiques, quines pulsacions tenien les danses...

Surt de ballar una altra dansa el “sol solet” a ritme de rumba. Preciós!
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Així va acabar el taller, tothom molt content i agraint-li a la Laida amb un fort
aplaudiment.

Referències
MÚSICA:
Qui té raó ?. Sis peces. Opus 88. Kabalevski, Dimitri Barisovic.
Music For A While. Henry Purcell
“Das Klinget” La flauta màgica. Final acte 1er.
Mozart, Johann W. Amadeus.
Els Petits No Res. Mozart, Johann W. Amadeus .
Illuntzean. Adrià Grandia. Divisa. Viola de roda.
www.adriagrandia.com
Sol solet. Laundry el rumbero.
La solipanta.
La gata i el balitre.
CD:
El galop. TRM 0049 CD 2.
Corranda. TRM 0128 CD.
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LINKS:
www.telermusica.com
centre de recursos online.
http://www.palaumusica.cat/trencad%C3%ADs-de-can%C3%A7ons-dossier_35657.pdf
propostes didàctiques de l’espectacle Trencadís de cançons de la cia Factoria Mascaró
http://factoriamascaro.wordpress.com/
web de la companyia de dansa Factoria Mascaró

VÍDEOS:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zkreiRt8GEY
contact nen bressol
El Galop. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. CPCPTC. Barcelona.
Punts de Dansa. Tècnica de dansa tradicional. Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura. CPCPTC. Barcelona.
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Ioga amb infants
A càrrec de: Lidia Serra López
Mare, mestra de primària, especialista de música, professora de ioga.

Relatora: Iolanda Vives Peñalver
_____________________________________________________________

El ioga educa
En aquest taller experimentarem el ioga com una activitat connectada amb el currículum i
la realitat educativa escolar per adonar-nos de quin paper pot realitzar en
l’acompanyament del desenvolupament corporal, emocional, mental i creatiu dels infants.
També reflexionarem sobre les sinergies que hi ha entre l’aplicació del ioga com a
pedagogia holística amb els objectius principals de l’educació psicomotriu.

En el treball que na Lidia proposa hi
ha sempre una atenció a l’individu
dintre del grup i un aspecte lúdic que
facilita la relació i comunicació entre
tothom.
La música, el contacte són suports
dins l’activitat.

Objectius:
‐

Experimentar i conèixer recursos del ioga en el desenvolupament físic, emocional,
mental i creatiu.

‐

Comprovar la relació entre el ioga i les diferents capacitats i competències.

‐

Conèixer i practicar eines del ioga en la intervenció de la resolució de conflictes i la
inclusió educativa.

‐

Reflexionar entre ioga i psicomotricitat.
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Hi ha molts tipus de Ioga segons tinguin més incidència des del so, l’acció, el cor, la
meditació.
L’adult és el mitja per traslladar els coneixements del ioga als infants

“som nens i nenes...no com si...”

“el cos som nosaltres”

Activitats realitzades:
‐

Balles o treballes: L’activitat s’inicia amb buscar un objectiu on arribar i moure’s per
l’espai sense mirar ni observar a ningú. Quan canvia la música cal canviar l’actitud i
les persones que et vas trobant mentre camines les somrius des del cor. La tercera
vegada que canvia la música cal canviar l’actitud de nou i saludar a aquell que et
trobes amb un somriure i un cop de mans. La quarta vegada es fa sorpresa, fins
que no apareix no s’explica, aquesta darrera consisteix en agafar una parella i
ballar, hi ha dues persones del grup que duen un barret i aquestes ballen soles.
Quan hi ha un canvi en la música les persones que portaven el barret li entreguen
aquest a una persona i la resta fa un canvi de parella.

Una vegada acabada l’activitat tornem a la postura de rebre i donar.
‐

Tot seguit i al ritme de la música anem al sentit de les agulles del rellotge, desprès
en contra desaprès amb la punta dels peus avancem i tornem enrere tot això fent
balanceig. Tot seguit ens desplacem “fent tren “ sense esta agafats, en el sentit de
les agulles del rellotge, i desprès en el sentit contrari. Tornem al lloc inicial i amb les
mans cap a baix entrem i sortim del cercle dues vegades i finalment ens asseiem a
terra. (cançó: Don’t Worry, Be Happy).
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‐

Assegudes a terra es fa un moviment de peus, dreta-esquerra. Desprès seguint el
ritme de la música anem posant el peu dret a sobre de l’esquerra i a l’inrevés fent
que el peu de dalt es mogui fent cercles. Tot seguit s’ajunten els peus amb els dels
altres companys. Amb les mans agafades remem tots junts com una barca. Amb
les mans agafades, quan s’acaba la cançó les aixequem i ens estirem a terra tots
junts cap enrere ( davant- darrera) (cançó: Imagine All The People).

Aquestes activitats esmentades anteriorment són de desbloqueig, per relaxar-se. Per tant,
són activitats per acompanyar el centre energètic de la terra i de la comunicació.
‐

Mirall: Per parelles, ens mirem als ulls, i una persona fa de mirall de l’altra, quan
s’acaba la cançó s’intercanvien els rols. Quan acaba la cançó donem les gràcies al
company. ( Cançó: guitarra). Per acabar l’activitat es dona pas a torn de paraules.

Per continuar despertant el centre energètic, com fer amb els infants per educar la mirada
i donar resposta a les seves necessitats.
‐

La mà dolça (esquerra- Mà bon dia (dreta): Les dues mans tenen dibuixades
mirada, respiració i boca. Es narra una història on s’explica que les mans estan
contentes, arriben d’un viatge (mans amunt), obren el garatge ( acció) tanquen el
garatge, pugen les escales (cops a les cames) obren la porta, tanquen la porta i
saluden al cor que ha estat guardant la casa i diuen:
o
o
o
o
o

Oh, aquí estic jo
U, aquí estàs tu
I, sóc aquí
E, ja sabeu perquè
Ah, JA heu arribat!

El cor diu que no ha netejat i cap problema! Ens posem a netejar la casa!

...la màquina d’escriure....

Treball energètic de grup
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Desprès fan un joc i ens posem per parelles.
‐

La màquina d’escriure: un d’esquena a l’altre i cançó de maquina d’escriure. Un fa
veure que escriu i l’altre és la màquina. S’ha d’avisar que es farà fluix. 1r ho fa la
mestra i després els alumnes.

Reflexió: El ioga és la connexió amb el cor. Fer coses amb ganes sense rebre res a canvi.
‐

Galanet a mà: Agafem de les mans, ens abracem i fem moviments. Acaronem les
galtes, el nas, les galtetes, nas, front, espatlles i tornem a agafar per ballar però
amb els palmells. Repetició de acaronem les galtes, el nas, les galtetes, nas, front,
espatlles i acabem amb una gran abraçada.

S’evidencia que el ioga va amb nosaltres, eines que acompanyen l’ésser humà al llarg
dels mil·lennis. Coses quotidianes que es poden fer, va més enllà, sabem que intervenint
en els diferents espais de la nostra constitució. Centres energètics  moviment i
coordinació
‐

Gat i ratolí: Centre energètic de la comunicació. 1r sentim la música, el ratolí està
espantat i es posa a córrer per tota la sala. Creu que el gat se’l vol menjar, però el
gat només vol jugar. Quan hi ha un canvi de música el ratolí es queda paralitzat i el
gat intervé. Li dóna cops al ratolí, li proposa saltar. Quan canvia la música el ratolí
té forces i comença a córrer però de cop i volta es queda paralitzat i el gat torna a
jugar amb el ratolí, aquesta vegada però aquest darrer s’anima i tots dos ballen
junts. El final consisteix que el gat li proposa anar a casa i el ratolí accepta i puja a
coll del gat.

‐

Contes amb ioga incorporat: “Papa, por favor consígueme la luna”: Conte ple de
símbols el ioga té una simbologia amb imatges.  activitat: donar la lluna: centres
energètics del pensament amb lògica racional. Amb un mocador i globus blancs es
va ventejant la lluna.
Espelma: Salut ment i cos.
Lluna i estrella: Emocions i sentiments.
Sol: Gestió de l’energia.
Cor: Respecte.
Arbre: Comunicació amb un mateix i amb els
altres.
Espiral: Atenció i concentració.
Papallona: Transformació.
Lotus: Presència i consciència.
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Una escola per a tothom a través de les arts
A càrrec de: Mar Morón
La Mar Morón és llicenciada en Belles Arts, artista i mestra en Educació
Especial. Ha fet formació i recerca en el camp de les arts. VA llegir la
tesi doctoral al 2011 i portant per títol: “La creación artística en la
educación

de

las

personas

con

discapacidad

intelectual.

La

autodeterminación”.
Actualment és professora de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la
UAB.

Relatora: Lídia Esteban
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster de Pràctica
Psicomotriu i formació en Teràpia Familiar Sistèmica i Pedagogia
Sistèmica. Actualment treballo com a mestra a l’escola El Martinet de
Ripollet i com a Professora Associada a la Universitat de Barcelona. He
col·laborat durant alguns cursos amb el postgrau “Desenvolupament
psicomotor” que es fa a la UAB i he estat vinculada al grup de recerca
d’aquest mateix àmbit.
_____________________________________________________________

El taller va ser un espai d’expressió de les persones participants a través de les propostes
que anava introduint la Mar dins d’una cadència que ens va permetre viure l’experiència
de les arts en un format senzill i assequible per a moltes realitats educatives.
Quan varem entrar a l’espai ens vam trobar que aquest ja estava preparat: el terra estava
recobert de paper blanc així com les taules que hi havia al voltant (com delimitant la zona
on transcorreria l’experiència); també ens vam trobar amb força quantitat de pintura al
tremp de diferents colors, recipients i diferents estris a punt per ser utilitzats. Als
participants se’l havia demanat que vinguessin amb roba còmoda i que no els hi fes res
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que s’embrutés. Estaven tots en un dels tallers de plàstica de la UAB, exactament era en
el que habitualment treballa la Mar.
Ràpidament va convidar a que es posessin en acció: cadascú va buscar la pintura que
l’interessava i l’estri que utilitzaria per pintar, tant podia ser un rodet, com una fregona,
unes setrilleres o el propi cos.
Jo hi vaig anar amb la càmera fotogràfica i després de que m’autoritzessin a fer les
fotografies que volgués em vaig posar també en acció, la situació bé s’ho mereixia. Així
que il·lustraré aquest text amb algunes de les imatges que vaig fer aleshores.
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Primers moviments, primeres empremtes, cadascú en el seu petit territori, el traç d’una
es troba amb el de l’altra. La veu de la Mar acompanya la situació.

La música de Wim Mertens, força processal, acompanya algunes passes del taller.
Un temps per fer, mirar, comentar, dansar al so de la música i connectar amb un mateix.
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La Mar explica que amb els adults passa una mica com amb els nens i és que quan
treballem processos de creació artística i hi ha realment creació, és a dir quan les
persones generem un producte nou que emergeix del nostre interior, es dóna també un
alt nivell de concentració.

Altres imatges d’aquest primer moment de creació amb la pintura, en el que cadascú pot
fer a la seva manera i en el que les accions de les persones transcorren lliurement per
l’escenari preparat prèviament, esdevenint, cada una d’elles, accions ben diferenciades.
Malgrat totes elles són experiències que impliquen a les persones amb la seva corporalitat
i sensorialitat. Sense les mans segurament les recerques personals haguessin estat altres
completament diferents. Contemplant aquestes situacions recordo alguns textos de Frank
R. WILSON, que vaig llegir en el seu llibre La Mano, en els que, tan detalladament, ens
explica com la intel·ligència humana ha estat condicionada per l’evolució de la mà tal com
avui la coneixem.

67

Tot i així tinc dubtes de que en totes les pràctiques pedagògiques estigui permès tocar.
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Altres detalls dels primers moments… tot intentant enfocar un punt de vista intern que
expliqui els fets des del punt de vista de qui els realitza. Arribats a aquest punt, la Mar
ens explica que, en els espais de creació artística, el infants s’autoregulen i es
desenvolupen com a persones autodeterminades que saben decidir i a ells, com a
nosaltres, els hi passa que al principi no saben fins a on arribaran.
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La mirada ens permet apropar-nos i allunyar-nos de la pròpia realització, és com un
exercici d’interiorització entre el que veig i el que imagino. Un apropar-se i allunyar-se
amb la intenció, qui sap, al menys així m’ho imagino, d’apreciar la pròpia realització
seguint una trajectòria cíclica o sistèmica. Un apropar-se als materials i al seu impacte i
recepció òptica, cognitiva i emocional. Un acte de comprensió que podem observar en
molts artistes plàstics en el procés de creació de la seva pròpia obra.

La creació artística és un procés a través del qual la persona genera un producte nou
(idea, artefacte, forma, narrativa visual, audiovisual) que esdevé des del seu interior, de
les seves experiències i coneixements, i al que és capaç de donar forma i contingut, en un
espai de llibertat connectant amb si mateix, amb les seves objectivitats i subjectivitats,
amb els seus desitjos i necessitats.
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El final del procés de creació el va decidint cada una de les persones que el realitza, en el
marc d’un col·lectiu pel fet d’estar junts i alhora.
La Mar proposa una aturada per conversar, per parlar del que ha succeït. Escric algunes
verbalitzacions...
‐

“No ens hem atrevit a pujar a les taules”

‐

“Les arts ens permeten transgredir els límits”

‐

“I si ho tornéssim a fer, potser ho faríem d’una altra manera”

‐

“Les persones podem decidir la manera com resoldre les contrarietats i els
problemes que surten durant el procés de creació artística”.

‐

A la pregunta sobre la intervenció de l’adult, la Mar senyala diferències entre el temps
dels infants i el temps dels adults i com aquest necessitem ser empàtics amb ells.

‐

Parlem també de les dificultats i de la frustració... de que quan algú feia una creació
costava trepitjar-la i que costava acceptar la frustració de que els altres
modifiquessin la pròpia realització.

‐

La Mar comenta que aquesta experiència no pretén ser terapèutica, sinó un espai
de creació artística malgrat surten coses. I que malgrat ho haguem fet vàries
vegades amb els nens a l’escola, potser poques vegades ho haguem experimentat
nosaltres com adults.
La creativitat i el pensament divergent ens permet trobar diferents solucions a un
mateix problema. L’experimentació, la creació ens possibilita pensar el que
cadascú vol fer i surten coses diferents perquè ho som.
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‐

Es parla també del respecte perquè en aquestes situacions no cal que tothom faci
el mateix, i que necessitem ser respectuosos amb uns i altres. Les inhibicions
(aquest què dirà?) són limitacions dels adults.

‐

La Mar ens dóna la referència de “Room 13”, un espai de creació artística a
Europa, en el que l’artista adult acompanya a un de jove.

Després estrenem una altra situació en la que la Mar convida a les persones participants
a buscar algun fragment d’aquesta gran pintura per utilitzar-la com a fons d’un collage que
realitza cadascú. Un tros que és la pròpia obra i en el qual ningú hi pot intervenir. Hi
aporta algunes revistes que es poden retallar i enganxar a gust de cadascú.
S’hi dedica un temps a poder fer tranquil·lament i acabem amb una pregunta referida al
collage, si fos un paisatge o un escenari què diries?
‐

“Un mar verd ple de peixos”

‐

“El moviment, el peu d’un ballarí”

‐

“Japó”

‐

“Camins”

‐

“Tempesta, al fons marí”

‐

“El bosc”

Parlem de posar habitants en l’escenari, valors, habilitats personals. Els continguts són
més o menys iguals. Gràcies a tu el meu és més ric. És bona la còpia.
Creacions que fan que l’espai es converteixi molt ràpidament en un àmbit en
transformació gràcies a les diferents connexions i relacions que es donen. Procés que
passa per diferents moments de recerca personal i en alguns casos també compartida.
Recerca frenètica de diferents imatges: el mar, el fons marí, cossos, fruits de la terra...
‐

“L’esclat de la primavera”

‐

“Vet aquí una vegada, un planeta en el que havia desaparegut el temps”

Tothom és creatiu, és una actitud a la vida. S’educa.
Fins aquí, un relat del taller que va plantejar la Mar: un plantejament tan vàlid pels adults
com pels infants. Un temps i un espai que es configura a través de diferents moments:
experimentació i moviment, conversa, creació individual a través de la proposta d’un
collage, tancament amb algunes verbalitzacions de les persones participants. Relat que
he acompanyat d’unes quantes imatges i textos amb els que he intentat il·lustrar
l’experiència viscuda. Relat que no sé si coincideix amb el que es platejava la persona
que el conduïa i que espero susciti algun interès per part de qui el llegeixi.
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Joc i desenvolupament
A càrrec de: Gil Pla
És llicenciat en Educació Física i Esports, Màster en Mediació Corporal,
especialista en Psicomotricitat i doctor en Comprensivitat i Educació.
Des de fa 12 anys és professor a la Universitat de Vic, impartint classes
en assignatures de psicomotricitat, desenvolupament psicomotor i
aprenentatge motor.
I actualment fa docència als graus de Ciències d’Activitat Física i Esport
i de Mestres d’Educació Infantil fonamentalment.
Desenvolupa un projecte Universitat – Escola, en el qual, com diu ell, té
la sort de poder jugar amb els infants, de poder revisar la teoria i la
pròpia pràctica. En aquest projecte va a una escola a fer psicomotricitat
amb l'alumnat de l’assignatura de Desenvolupament Psicomotor de
Mestres d’Educació Infantil.

Relator: Xavi Forcadell
És diplomat en Mestre d’Educació Física, llicenciat en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport, Postgrau d’Educació Emocional, Diplomat en
estudis avançats del Programa de doctorat Educació Física i Esport:
Didàctica i Desenvolupament professional i Postgrau en Formació
d’Especialistes en Psicomotricitat.
Des de fa 11 anys és mestre d'Educació Física i Psicomotricista en
diferents escoles.
Aquest curs ha començat a fer de professor associat a la Universitat de
Barcelona,

impartint

classes

en

assignatures

d'observació,

desenvolupament i aprenentatge motor a la infància.
Des de fa 3 anys, forma part del grup de recerca de Desenvolupament
Psicomotor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Introducció
El joc lliure i espontani és l’ocupació principal i primària en la primera infància i és l’eina
més potent que disposa l’espècie per afavorir el desenvolupament de l’infant. Aquest joc
lliure i espontani tendeix a ser motor, tendeix a incorporar el plaer i tendeix a involucrarnos en el món físic i social que envolta l’infant.
Quan els infants es mouen i juguen de manera espontània es mostren en la seva
completesa. Aquesta manera de jugar, lliure i espontània, és la màxima expressió de la
seva identitat personal, ja que hi podem interpretar en tots els dominis de l'ésser humà:
emocional/afectiu, social, cognitiu i motor. Alhora que hi reconeixem la seva història així
les seves dificultats i potencialitats.
Malauradament, i probablement cada cop amb més força, per alguns i algunes
professionals que treballen amb infants amb o sense dificultats i en qualsevol de les àrees
d'intervenció, sovint prefereixen organitzar l'activitat limitant la llibertat i l’activitat motora
amb el pretext d'un aprenentatge específic o d’un currículum determinat.
Com a psicomotricistes, educadors/es i/o terapeutes hem de considerar que aquesta
situació no és positiva per al desenvolupament del subjecte, perquè el joc i l'activitat
motora són part inherent del desenvolupament humà.
El taller doncs, d’una manera amena, per mitjà de vídeos i per mitjà de la discussió i
l’intercanvi d’idees i experiències de tots els participants, vol reforçar el valor del joc lliure i
espontani en el desenvolupament de l’infant. La seqüència del taller tendirà a ser la
següent: reflexió individual, treball en petit grup i un final de síntesi conjunta per tal
d’ordenar i establir criteris comuns d’interpretació del joc motor i dels seus efectes en el
desenvolupament en la infància.
Es pot trobar informació addicional i la presentació aproximada a la que es va utilitzar en
el taller, en aquest enllaç1.

Finalitat del taller
Reforçar el valor del joc lliure i espontani en el desenvolupament de l’infant.

1

http://www.slideshare.net/gildevic/the-pleasure-of-motor-playing-and-

developing?utm_content=buffer434b1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Objectius
• Promoure una mirada i comprensió complexa al voltant del joc lliure i espontani en
l’infant.
• Sensibilitzar de la importància del joc motor en el desenvolupament de l’infant.
• Valoritzar el moviment i l’activitat corporal com a fenomen essencial per a un bon
desenvolupament.
• Descobrir actituds adultes positives que han d’acompanyar el joc espontani.

Desenvolupament
Gil Pla ens transmet el seu plaer pel joc i ens fa reflexionar tant a nivell individual, com en
grup, sobre el joc lliure i espontani, ordenant i establint criteris comuns. I d’una forma més
indirecta, també ens fa reflexionar sobre la nostra intervenció i el sistema d’actituds que
comporta acompanyar a l’infant, en el seu joc, en la sala de psicomotricitat.
A l’inici del taller, una vegada donada la benvinguda i descrits els objectius i dinàmica del
taller, ens planteja el següent repte: respondre la pregunta:
Què és el joc motor lliure i espontani per a tu?
Després d’uns minuts de reflexió individual, ens proposa fer grups de treball de 8-10
persones per compartir els pensaments al voltant d’aquesta pregunta.
Cada grup posa en comú les idees al voltant de la noció de joc lliure i espontani amb
l’objectiu d’elaborar un mapa conceptual.
Imatge 1:
Un grup de treball reflexionant
sobre el significat del joc lliure i
espontani.

En un grup, el debat s’inicia en buscar aquells moments on apareix el joc lliure i espontani
dins l’horari lectiu i el primer que es nombra és l’estona del pati. Després també es
ressalta la seva presència en les sessions de psicomotricitat i les professionals que
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treballen de 0 a 3 anys comenten que aquest tipus de joc és present quasi tota l’estona en
que els infants d’aquestes edats estan en la llar d’infants. Però, es comença a veure que
es difícil trobar aquest tipus de joc en altres moments educatius.
Imatge 2:
Un grup de treball debatent els
moments on apareix el joc
lliure i espontani.

Durant la reflexió sobre la recerca d’idees i paraules claus relacionades amb el joc lliure i
espontani, en els diferents grups van sorgint propostes com: no hi ha normes; plaer; ser
un mateix; la relació amb l’altre; l'aprenentatge individual que treu cada nen, fa que se
senti còmode en el joc; emoció; apareixen les pors, les frustracions; experimentació; espai
d’assaig – error de la pròpia vida; a partir dels interessos de l’infant; moments
d’autenticitat; llibertat; creativitat; motricitat; comprensió; transformar; fer com; pas cap a la
simbolització; joc simbòlic; espai d’expressió; el condicionament del material.
Imatge 3:
Un grup de treball anotant les
primeres idees i paraules clau
que van sorgint sobre el joc
lliure i espontani.

En un grup s’analitzen aquestes primeres aportacions i s’observen una sèrie d’àmbits que
les agrupen: aprenentatges, emocions, actitud de l’infant, actitud de l’adult; que permeten
al grup organitzar el seu mapa conceptual. En un altre, a partir de les paraules anteriors,
entrelliguen conceptes importants per blocs: ser un mateix, relació amb els altres, joc
motriu i joc simbòlic, espai on les emocions hi sorgeixen.
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Imatge 4:
Un

grup

de

treball

buscant

organitzar les idees i paraules claus
que han sorgit per confeccionar el
seu mapa conceptual.

I s’arriba a reflexions que afirmen que en el joc lliure i espontani es fomenta el pas de
l’infant cap a la individuació, a través de l’espai de la sala de psicomotricitat, on s’hi juguen
grans moments d’autenticitat, emoció i expressivitat, amb uns companys i uns adults amb
qui es relacionen. És un espai que permet sorgir tot tipus de jocs.
El resultat d’aquest treball són els següents mapes conceptuals que elabora cada grup:
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Imatge 5:
Els mapes conceptuals elaborats pels
diferents grups de treball.

Una anàlisi conjunta dels mapes conceptuals dels diversos grups ens permet constatar
aquest núvol de paraules que situa els elements importants del joc motor lliure i espontani
que els grups van fer emergir:

Imatge 6: El núvol de paraules sorgit dels mapes conceptuals elaborats.
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Observem com la mida de cada paraula indica una major quantitat de citacions i, en
definitiva, una consideració de major importància per part del grup.
La segona part de la sessió consisteix en visualitzar un vídeo de sessions de
psicomotricitat, amb la intencionalitat d’observar la diversitat de jocs i accions que s’hi
descriuen, partint d’una mirada comprensiva de l’infant.
El vídeo genera debat sobre els diferents tipus de jocs que estan apareixen i també sobre
la influència de l’adult en el joc de l’infant i en l’organització de l’activitat.
A continuació, es categoritzen les diverses formes de joc lliure i espontani de la següent
manera: joc de maternatge, joc sensoriomotor, joc de construcció, joc pre-simbòlic i joc
simbòlic.

Imatge 7:
Gil

Pla

ajudant

a

categoritzar

els

diferents tipus de joc lliure i espontani, a
partir del vídeo visualitzat,

per poder

realitzar la següent dinàmica.

A cada grup de treball se li assigna un tipus de joc, i a partir del vídeo i de l’experiència
pròpia dels membres del grup, comença un anàlisi en profunditat del tipus de joc assignat,
fent èmfasi en com aquest pot afavorir el desenvolupament del subjecte i en quins
aspectes ho pot fer.
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L’anàlisi va tenir com a eix la següent graella:

Àrea

Descripció de la situació

Possibles efectes de
l’acció o “efectes si...”

Responent a la pregunta:

Responent a la pregunta:

Responent a la pregunta:

Quina d’aquestes àrees:

Quin fet del joc ens

Quins efectes sobre el

psicomotora, cognitiva,

disposem a analitzar?

desenvolupament de

emocional o social?

l’infant, sigui en l’àrea de
l’existència humana que
sigui, provoca?
Taula 1: matriu per analitzar el joc de l’infant

L’activitat es va iniciar de forma individual amb el repte personal de poder explicitar
almenys 6 situacions concretes. Una vegada transcorreguts 15 minuts de treball individual
es va iniciar el treball col·lectiu compartint les situacions, analitzant-les i enganxant-les en
la cartolina que tenia cada grup.
Per exemple, en el grup del jocs de construcció la reflexió es centra en situacions
concretes com la destrucció d’un mur de peces d’espuma, ressaltant la diferència entre si
l’ha construït l’adult o els propis infants; la destrucció de la construcció que ha fet un
company, descrivint com es senten el que l’ha destruït i el que l’ha construït; la
construcció en grup d’una cosa comuna, com per exemple una casa, mostrant les
dinàmiques d’organització que això suposa; l’ús de la construcció per expressar les
experiències viscudes durant la sessió... Però es planteja si quan parlem de jocs de
construcció, aquests solament fan referència a construccions físiques. Per exemple: la
construcció d’una història per part del grup que després representaran també és un joc de
construcció? La construcció del mapa conceptual que hem elaborat anteriorment també
ha estat un joc de construcció?
En un altre grup tracten de buscar i d’analitzar accions de joc pre-simbòlic partint dels
dominis: afectiu, motor, social i relacional i els possibles efectes que es puguin donar.
Decideixen formar grups de dues persones i reflexionar sobre les accions de joc presimbòlic: aparèixer i desaparèixer; persecució, construir i destruir; omplir i buidar. Busquen
una acció en un moment determinat: Exemple: un infant juga amb un llençol, hi ha
moments que queda tapat i sol, i d’altres que es destapa i observa el fons de la sala.
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Aquesta acció permet una evolució quan l’adult l’observa i s’intercanvien les mirades.
Continua l’evolució quan l’adult o un altre infant juga amb l’infant, afavorint la relació amb
l’altre. També quan l’adult el reconeix, afavoreix la repetició i l’evolució del joc cap a una
altra acció.
Aquesta activitat va servir per adonar-nos de la complexitat de cada situació que es pot
viure en un joc espontani qualsevol, i del potencial de desenvolupament o d’aprenentatge
que pot desencadenar si s’acompanya positivament.
Aquestes són les situacions que va fer emergir l’activitat i el treball dels assistents:
JOC PRE-SIMBÒLIC
Àrea

Descripció de la
situació
Aparèixer i Desaparèixer.

Possibles efectes de l’acció o “efectes
si...”

Social

Amagar-se darrera una
columna i l’adult intenta
trobar-lo.

El nen està cooperant perquè l’adult li
pregunti on és per aparèixer a veure si el
veu. Ell se sent important ja que ell és el
veritable joc, ell apareix quan vol.

Emocional

El nen és el que ha
d’anar sortint i preguntar
a l’adult on és.

El nen està emocionat i nerviós, ja que ha
de veure al mestre aparèixer, ha d’estar
pendent d’aquesta mirada o retrobament.

El nen juga amb
companyia hi ho fan una
vegada cadascú. Primer
apareix un i l’altre la de
veure i després al reves.

Es sent emocionat perquè l’hi arribi el
moment d’aparèixer i sigui vist. L’altre està
en tensió per trobar el seu company i
veure’l.

Un infant s’amaga sota
una tela i al cap d’una
estona es destapa.

Li dóna una funcionalitat (tapar-se i
destapar-se) a l’element proporcionat.

Cognitiva
Social

Cognitiva
Social

Cognitiva
Social
Cognitiva
Social

Descobriment. Protecció. Individualitat.
Evolució. Aprenentatge a partir de
l’experimentació. Construcció com a
persona.

Un infant s’amaga i l’adult Un pas més perquè l’adult hi és present.
el veu.
Més social i no tant individual.
Un infant que s’amaga i
es destapa i té una
interacció amb l’adult.

Reconeixement per part de l’adult que
esdevé com un efecte mirall. Permet a
l’infant ser ell mateix i evolucionar.
Connexió amb l’adult- afecte. Socialitzar-se.
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Social

Un nen té un balancí, un
altre el veu i es queda
quiet mirant-lo.

Un infant que entra dins
del túnel i els altres el fan
Psicomotora rodar.
Social

Emocional

El nen que observa, respecta el torn i la
proposta del company que té l’objecte.
Sensació d’unitat corporal per contacte i
rodament. Interacció del grup a partir de la
comunicació.

El nen que corre pel pati i S’enfada perquè l’adult l’ha atrapat massa
vol que l’adult l’atrapi i
ràpid.
aquest l’atrapa ràpid.
Satisfacció perquè volia sentir l’adult a prop.

Emocional

Adult que no atrapa mai
al nen.

Insatisfacció, falta de reconeixement...

Emocional

Adult que atrapa després
d’una llarga estona

Emoció, superació.
Manca de valors, insatisfacció per la llarga
estona avanç de que l’atrapés.

Social

Un infant que atrapa a un El primer infant en cara te més ganes
altre i aquest no es deixa d’atrapar-lo. Se sent content i troba diversió
atrapar.
en l’activitat.

Social

Un infant que atrapa a un El primer infant es sentirà confós perquè no
altre i no el troba per la
el troba i potser abandonarà al joc.
sala.

Social

Un infant que atrapa a un El primer infant sentirà que ha estat fàcil
altre i aquest es deixa
atrapar-lo i li tornarà a dir que s’escapi.
atrapar.

Emocional

Globalitat

Cognitiva
Emocional

Un mestre ofereix un
objecte a un nen, quan el
nen vol agafar-lo el
mestre el retira. Ho
repeteix varies vegades i
al final el nen ho agafa.

L’Infant crea una relació amb el mestre i una
motivació per superar el repte d’aconseguir
l’objecte, felicitat a l’hora que aconsegueix
fer-ho.

Un infant entra dins del
túnel i demana a l’adult
que el facin rodar i als
companys que l’aixafin.

Seguretat. Estructuralment. Unitat corporal.
Capacitat d’orientació. Superació de pors.

Un infant que entre dins
d’un túnel i no vol sortir i
se li permet.

S’està tranquil·litzant, fa repressió
reconstituent. Retorna a l’estat de quietud per
al posterior plaer de l’acció

Taula 2: resultats de l’anàlisi del joc pre-simbòlic
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JOC SENSORIOMOTOR
Àrea

Descripció de la
situació

Possibles efectes de l’acció o “efectes
si...”

L’Infant està jugant al pati
amb diferents elements
que produeixen sons
Psicomotora diversos. L’Infant executa
diverses vegades el so
Cognitiva
d’uns objectes metàl·lics,
després també és posa
l’objecte a la boca.

Descoberta mitjançant l’acció de les
característiques dels objectes. Gaudí de
l’acció. Reconèixer sons estridents, valorar
allò que l’hi agrada i allò que no li agrada.
L’infant sap que el pati no hi ha cap
inconvenient per fer “soroll” “musica”

L’infant juga amb un
camió que si prems
certes peces surten
Psicomotora diversos animals.
L’infant descobreix que
Cognitiva
amb l’impacte contra el
terra produeix el mateix
efecte.

L’infant troba un recurs més eficaç per a que
surtin els animal de cop. Desperta els seus
recursos cognitius. Emoció positiva i
satisfactòria enfrontant l’èxit.

Emocional
Social

La mestra fa pessigolles
a l’infant .

Psicomotora

Vincle afectiu amb l’adult. Creació de l’afecte
positiu. Coneixences del cos.
Moment de felicitat

Psicomotora Tres nenes construint
una casa en una sessió
Social
de psicomotricitat.

Aprendre a relacionar-se amb els de més.
Compartir una experiència i un material.
Tenir en compte les aportacions dels altres.
Autoestima.

Barres de fusta: quan
una nena aconsegueix
Social
saltar des de una altura
Psicomotora que abans no saltava.

A nivell motriu coneix les seves expectatives

Pujar a les espatlleres i
tirar-se pel tobogan (banc
Psicomotora suec inclinat)

Estabilitzar adquisicions motrius apreses.

Emocional

Fer la “croqueta” i
demanar-li a l’adult que
Psicomotora l’envolti amb la màrfega.

Trobar els límits del seu cos. Estimulació
sensorial. Busca contenció i reconeixement
per part de l’adult.

El nen s’enfila de peus a
la plataforma amb un
Psicomotora
company.

Comparteix una vivència positiva amb altres
nens. Agafa seguretat amb l’equilibri i
desequilibri.

Emocional

Emocional

Social

A nivell emocional aconsegueix fer una cosa
que abans no podia. Una satisfacció que
causa benestar en ella mateixa.

Superar-se a si mateix
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Enfilar-se i baixar pels
bancs inclinats.

Velocitat, llibertat i emoció

Globalitat

L’infant es gronxa en una
hamaca

Lloc de contenció, sentir com la tela acaricia
la pell record de quan era al ventre matern,
plaer. Sensacions propioceptives.

Globalitat

Dos infants juguen amb
pales i galledes a la sorra

Plaer de manipular la sorra, activació dels
sentits, satisfacció al jugar amb l’altre nen.
Reproduir situacions de la vida real (fer un
pastís)

Emocional
Psicomotora

Ens pintem el cos amb
Conèixer el nostre esquema corporal
ceres de colors o colorant (passar la mà amb pintura per la cara,
Social
alimentari líquid.
braços...) ser conscient de les diferents parts
Psicomotora
del cos, el plaer d’aquesta sensació.
Relació amb els altres, conec el seu cos i
m’ajuda a entendre el meu esquema
corporal.
Emocional

Psicomotora Un infant vol baixar unes
escales, primer ho intenta
Cognitiva
baixar amb un peu i
desprès amb l’altre, però
no vol. Finalment,
prefereix baixar-les
d’esquena o de quatre
grapes.

Superar un conflicte.

Un infant ajuda a un altre
infant, agafant-lo per les
Psicomotora
mans, per a que passi
per sobre d’uns obstacles
més elevats.

L’Infant que ajuda, sentiment de cura i
protecció.

Social

Portar al límit les seves capacitats i
possibilitats.
Sentiment de superació de la situació.

L’infant ajudat, superació de pors o de
realitzar l’acció.
Infants, relació, vincle.

Globalitat

Tombarella

Psicomotora Llançament del cercle de
manera que torna.
Cognitiva

Sensacions corporals, coneixement del propi
cos.
Coneixement de les pròpies habilitats en
relació amb un objecte concret.
Relació amb els objectes segons la nostra
interacció amb ells.

Taula 3: resultats de l’anàlisi del joc sensoriomotor
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JOC DE MATERNATGE
Àrea

Descripció de la
situació

Possibles efectes de l’acció o “efectes
si...”

Emocional

Joc de falda “la barca
puja i baixa” moviments
dels nens com a capità i
mariner.

Emocional

Balanceig. L’adult gronxa Límit del cos, protecció, regressió,
a l’infant.
reconeixement, seguretat.

Social
Emocional
Social
Emocional
Social

Emocional
Social

L’adult fa un massatge a
l’infant

Conèixer els seus límits corporals.

L’infant salta de
l’espatllera esperant a
que l’adult l’agafi i l’aculli
al matalàs.

La relació entre infant – mestre.

Fan la casa dels gatets i
la mamà gateta cuida els
seus fillets.

La relació entre iguals.
La importància de tocar i ser tocat.
La organització del grup i la seqüència del
rol.

Psicomotora
Globalitat

Reconeixes a l’infant com a ésser
protagonista (autoestima).

Jocs de falda

Sensacions propioceptives. Interacció amb
l’altre.
Dinàmiques i estratègies, seguretat, plaer,
vincle amb l’adult.

Globalitat

Arrossegament

Sensacions propioceptives. Estimulació de
l’esquena. Esquema corporal. Confiança,
plaer.
Interacció amb ells mateixos i amb l’adult.

Globalitat

Balanceig amb una
hamaca

Sensacions propioceptives.
Coneixement del cos, retrocés ventre
matern.
Interacció amb els altres.
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Emocional
Social
Psicomotora
Emocional

Emocional
Social

Joc de fes “TAT” amb
l’adult

Comunicació visual amb l’adult. Ajuda a la
separació.

Un nen gronxant-se en
una roba i demana que
l’adult estigui al seu
costat gronxant-lo.

Reconèixer els seus límits.

El massatge a un altre
nen (nen-nen) amb les
mans.

Reconèixer els propis límits i els dels altres.

Social

Psicomotora
Emocional

Acceptació de que un altre toqui el teu cos.
Relació entre iguals.

Psicomotora
Emocional

Sentir-se contingut en l’emoció viscuda.

L’adult s’amaga amb
l’infant sota unes robes,
tapant-se i destapant-se
fent el joc del “TAT”

Seguretat afectiva

L’adult passa una tela
per sobre d’un infant en
el moment de la
relaxació.

Correcció emocional, reconeixement, límit
del cos...

Reconeixement de l’infant.

Taula 4: resultats de l’anàlisi dels jocs de maternatge

JOC SIMBÒLIIC
Àrea

Descripció de la
situació

Possibles efectes de l’acció o “efectes
si...”

Emocional

Metges. Un infant estirat
i l’altre li posa una
injecció.

Treballar les pors. Sorprendre.

Cognitiva

Dos nenes/es juguen a
fer el dinar i discuteixen
perquè volen ser el/la
cuiner/a.

Entendre els rols

Social

Mares i pares. Canvi de
bolquers. Dos nenes fan
el canvi.

Comunicació, maternantge i reafirmació

Psicomotora

Joc de mares i pares.
Canvi de bolquer.

Adquisició d’hàbits motrius.
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Emocional

Un nen fa la
representació del lleó,
s’encara amb els nens.

Treballar les emocions i pors. Reafirmació
del jo.

Social

Una nena imita la mestra
quan s’enfada.

Mostra la seva visió sobre un fet.

Social

Dos nens/es juguen a
pentinar-se i un li diu a
l’altre si vol que el
pentini.

Comunicació verbal

Psicomotora

Dos nens juguen a
pentinar-se, un pentina a
l’altre.

Consciència del seu cos i entendre els límits
(quan comença un i acaba l’altre)

Cognitiva

Un nen/a representa que
és al caixer d’un
supermercat, donant el
canvi.

Seqüenciació de les accions.

Taula 5: resultats de l’anàlisi del joc simbòlic

JOC DE CONSTRUCCIÓ
Àrea

Descripció de la
situació

Possibles efectes de l’acció o “efectes
si...”

Cognitiva

Fer torres més altes que
els propis nens

Buscar elements per poder utilitzar-los.

Social

Construcció entre nens.

Cooperació ajuda.

Psicomotora

Construcció de la
muralla.

Alliberació de l’adrenalina, trencar el llaç
amb l’adult, inici de l’activitat, contenció,
alliberament.

Globalitat

Crear una història
(conte).

Posada en comú.

Cognitiva

Utilitzar peces per al joc
simbòlic

Posar noms a les peces per formar “una
cosa” i crear conflictes amb els clons

Cognitiva

Poder representar la
vivència més
significativa.

Poder o no representar-ho.

Diferents nois.
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Emocional

Destrucció i construcció
(una torre d’un altre)

Frustració
Plaer

Conflicte.
Cognitiva

Buscar la verticalitat.

Maduresa de l’infant, la distribució espacial.

Taula 6: resultats de l’anàlisi del joc de construcció

El taller finalitza amb l’entrega, per part dels diferents grups, dels mapes conceptuals
elaborats per definir el joc lliure i espontani, i també de la llista de les diferents situacions
concretes del tipus de joc que se li ha assignat, amb la reflexió elaborada sobre els
dominis implicats i els efectes provocats en l’infant.
Gil Pla es compromet a analitzar les diferents propostes elaborades pels grups i fer un
document final que mostri les conclusions estretes a partir del treball elaborat pels
assistents al grup, el qual es va mostrant al llarg del relat d’aquest taller.
Pel que fa a la valoració final del taller, el propi tallerista afirma que és molt positiva, per la
implicació del nombrós grup de persones que van assistir a l’activitat. Sens dubte,
l’amplitud del grup podia dificultar l’activitat, però val a dir que les persones van ajustar-se
a aquest volum amb facilitat. Aquesta implicació del grup va facilitar que cadascú aportés
sabers en el taller, afavorint no sols la quantitat de saber aportat, sinó també la qualitat de
les aportacions individuals. Si bé és evident que en el si del grup hi havia molta disparitat
d’expertesa en el saber sobre del joc, la infància o la mateixa psicomotricitat; val a dir que
les aportacions de cada subjecte van servir perquè el conjunt de cada grup de treball
s’emportés nou sabers. Un saber que es constata i es comparteix per mitjà d’aquest
document.
Finalment, aquest document és la demostració del valor del taller, ja que mostra el gran
volum d’aportacions que es van fer, la seva riquesa i l’aplicabilitat professional que aquest
pot tenir.
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Llengua i Psicomotricitat
A càrrec de: Núria Rodríguez
Mestra d’Educació Infantil, Psicopedagoga. Treballa actualment a
l’Escola Fructuós Gelabert de Barcelona com a tutora de P3.

Relatora: Carme Sánchez
Mestra d’Educació Infantil i Psicomotricista. Treballa a l’escola Tiana
de Ripollet com a Psicomotricista i coordinadora d’infantil.
_____________________________________________________________

Introducció:
Desprès de fer la roda de presentacions, es fa la següent reflexió: totes les accions del dia
a dia tenen presència en psicomotricitat. Hi ha multitud de petites accions i moments
quotidians que ens permeten ajudar al desenvolupament psicomotriu dels infants.
Aquestes petites accions donen molt bons resultats, si es fan d’una manera sistemàtica, i
tenen repercussions positives en el procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura .
A continuació es disposen en rotllana asseguts en un coixí i experimenten i exploren en el
propi cos com les petites accions, presentades com a jocs, ajuden als infants a treballar
l’espera, l’escolta i el respecte.

Desenvolupament del taller.
Jocs boca-fonatoris
Objectiu: Estimular la musculatura de la boca, el to muscular de la llengua i les diferents
posicions de l’aparell fonador fent sons, mastegant, bufant, cantant. Exercici sistemàtic.
Descripció:
1. Moviments amb la llengua fent veure que és el conillet d’un conte.
2. Reparteix a la ma de cada participant un petit caramel de xocolata i de diferents
colors (el fet de donar un petit caramel estimula els sentits i crea bon clima). Es
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posen el petit caramel a la punta de la llengua i la mouen cap a un cantó i cap a un
altre abans de menjar-lo.
3. Cantar la cançó d’aniversari només amb les síl·labes: lu-lu o tu-tu o cu-cu.
4. Agafar l’avió i fer el so (rrr).
5. Bufar plomes pel terra d’un cantó a un altre de la rotllana.
Imatge 1:
Jocs boca-fonatoris

Presentació d’un Power Point
Davant la dificultat gràfica dels infants petits es proposa una explicació teòrica:
1. Per poder entendre els components que intervenen en aquesta dificultat.
Component motor.
Component perceptiu.
Component afectiu.
Components sobre les característiques del propi traç .
2. Treball dels moviments més adients per millorar la mobilitat i com a conseqüència
la producció gràfica.

Component motor
Objectiu: Millorar la mobilitat del canell mitjançant jocs on intervé el to muscular alternant-los.
Descripció:
1. Cuidem el pollet; es reparteix un gotet de plàstic blanc a cada participant. Primer fan
cops (to muscular fort). A continuació fica un pollet petit dins el got i se l’han d’anar
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passant. En aquest joc (de to muscular fluix) es treballa l’espera, la concentració, el
moviment del canell, la coordinació òculo-manual, la precisió.
2. Que m’atrapa el tauró; amb el gotet petit a la ma passa un petit peix per fer el mateix
exercici (to muscular fluix). Ara abans que arribi el peix al final de la rotllana un petit
tauró el persegueix (el to muscular augmenta).
Imatge 2:
Joc del pollet

3. El despertar de les mans; picar de mans seguint un ritme, picar al terra, mans amunt,
mans al terra, polzes a munt, polzes avall, el cant de la pluja...( alternança del to).
Imatge 3:
El despertar de les mans

A continuació presenta tot un seguit de materials molt atractiu pels infants que els ajuden,
mitjançant el joc, a aquest despertar de mans.
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Imatge 4:
1. Taps de rodoladors per fer
titelles.
2. Tires de plàstic de diferents
colors per fer collarets.
3. Gomes elàstiques de cabell
per fer anells.
Imatge 5:
Fotografies de les tres bessones i
clips reals per enganxar al cabell.

Imatge 6:
Dispensadors de plàstic de cafè o
farinetes

infantils

per

fer

transvasaments amb aigua.

Imatge7:
Petits pots de plàstic amb el seu tap
per fer el gest de tancar i obrir.
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Imatge 8:
Agulles d’estendre que s’agafen a
trossets de papers de colors.

4. El Pingu es mou; reparteix una goma elàstica i fa que tots els participants l’agafin
d’aquesta manera tots formem part del grup i tots estem connectats. Enganxa el
Pingu, que és un ninotet petit, a la goma i la fa moure de manera que el Pingu es
desplaça ( to muscular fluix). Amb aquesta activitat es treballa: la cohesió de grup, la
coordinació manual i la percepció visual.
Ara entra en acció un altre personatge enganxat a la goma i mitjançat el mateix gest
es mou, “si es mou un es mourà l’altre?”. Aquesta vegada a més de treballar la
coordinació manual també es treballen: la noció d’espai i la creació d’hipòtesis.
Imatge 9:
El Pingo es mou.

5. Ara es mou tot el cos; s’aixequen tots amb la goma a la ma es dóna alternativament
el número u i dos (to muscular fort). Els participants del número u entren dins la
rotllana que forma la goma, els del número dos es queden fora.
En aquesta mateixa disposició es fan diferents jocs, sempre amb el treball de l’atenció
i la creació d’un to muscular fort i fluix alternativament.
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Els participants del número u, amb la goma a la ma, no deixen entrar als
participants amb el número dos.
- Tots entren per sobre i surten per sota.
- Aguantar amb una cama la goma.
- Treure una cama fora de la goma.
- Volen com un avió.
- Estructures amb la goma.
- Gomes petites i treball per parelles o trios.

Volen com un avió.

Estructures amb la goma.

Gomes elàstiques de diferents colors.

Imatge 10

Component afectiu
Objectiu: Crear un clima de confiança, respecte, afectivitat i pertinença al grup.
Descripció:
1. Es presenta un llençol on prèviament se li ha posat essències. S’agafen al llençol
uns quants participants. Al moure el llençol i desprendre’s la olor es generen
singulars sensacions que harmonitzen l’espai.
2. Es col·loca un peluix al mig del llençol i es fa volar. Amb aquesta activitat es
treballa la dissociació de moviments amb els braços i l’atenció.
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Imatge 11:
Fent volar el peluix

Component perceptiu
Objectiu: Treballar la percepció, atenció, memòria i càlcul mental mitjançant la utilització
de joguines i materials molt propers als infants.
Descripció:
1. Es disposen al terra una sèrie de pots de plàstic de colors i es fan diferents jocs
d’endevinar i fer hipòtesis.
- Endevinar on pot estar tenint en compte la mida de l’objecte que s’amaga.
- Canvi de posició dels pots quant els participants tenen els ulls tancats per una
posterior observació del què és el que està diferent.

Imatge 12:
Pots de plàstic de diferents colors
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2. Es distribueixen en el terra unes fotocòpies plastificades amb imatges de claus i
estructures amb pals de polo i han de fer la correspondència.

Claus i fulls fotocopiats amb les Imatges

Pals de fusta

imatges
Imatge 13

3. Es presenta un full amb contorns d’objectes habituals d’escola han de pensar a
quin objecte correspon.

Full amb els contorns

Full amb els elements col·locats

Imatge 14: Joc d’associació

4. Treball òculo-manual amb punters de làser i amb goma-eva (la goma-eva mullada
amb aigua s’enganxa perfectament a una superfície com la pissarra veleda o una
porta).
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Imatge del laser

Goma-eva i figura a la porta

Imatge 15

5. Es dibuixa un pallasso atractiu pels infants i es juga a canviar els elements que el
formen fent tancar els ulls als participants.
6. Es dibuixa un quadrat model i tres semblants a sota han d’identificar quin és
l’idèntic.
Per últim es fa una reflexió on es fa adonar als participants que als infants no se’ls pot
demanar el mateix. Hi ha una edat madurativa i una edat cronològica que condiciona la
dificultat en la producció gràfica i que el secret de l’èxit està en la sistematització
d’activitats.
S’acaba tots drets en rotllana dansant una petita cançó i aplaudiment per acomiadar-se.
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de

Reflexió:

Psicomotricitat i Escola.
Psicomotricitat, Escola i Currículum

Lurdes Martínez Mínguez
Coordinadora del Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

Després de 2 intensos dies cal fer balanç i assenyalar el més significatiu com a
conclusions d’aquestes VII Jornades. La seva redacció es presentarà en el mateix ordre
temporal que s’ha desenvolupat en el programa.
Comencem per les conclusions que emergeixen de la conferència impartida per Joan
Domènech sobre: “Un currículum per créixer i aprendre”:
1. Els infants han de ser lliures i saber pensar per ells i elles mateixos.
2. El currículum ha de ser per a cada infant: Qui sóc jo... i Qui són els que m’envolten.
3. Mirada, Disseny i Gestió, 3 paraules clau.
4. Cal que reflexionem sobre 4 contrastos que acompanyen a l’elaboració i
desenvolupament del currículum:
o S’ha d’elaborar de baix cap a dalt més que de dalt cap a baix.
o El professorat ens hem de sentir els seus professionals i no els executors.
o S’ha de plasmar a l’aula i no en un paper o al despatx.
o Cal considerar el seu caràcter no prescriptiu per sobre del prescriptiu.
Vicenç Arnaiz, amb les seves paraules sobre: “Infància, infant... cap al plural passant pel
singular” ens va apuntar que:
5. Per a que l’escola vagi cap al plural passant pel singular, cal que inclogui en el
currículum el que normalment ignora.
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6. Cal que es parli de pobresa i exclusió.
7. Es pot avançar cap a una educació innovadora i coherent a través de supervisions
col·lectives dinàmiques.
8. Vincle, Omnipotència, Agressivitat, Ambivalència i Gènere són algunes de les
paraules clau en les emocions del currículum.
9. No podem oblidar les estructures afectives bàsiques de requeriments i fragilitats, ni
la relació entre ètica i emoció.
Dels tallers podem extreure que:
10. La Psicomotricitat pot estar present en el currículum relacionada amb altres àrees
com la: Música, Dansa, Ioga, Arts, Joc i Llengua.
La darrera conclusió sorgeix de la conferència titulada: “La Psicomotricitat en el
Currículum” impartida per Josep Rota, i de la que concloem que:
11. Cal que llegim els currículum oficials, que identifiquem la molta Psicomotricitat que
inclouen i que la fem visible tant passant-la del document a l’aula com de l’aula al
document a mida que la desenvolupem.
Agraïm la participació dels més de 200 inscrits i desitgem que les VII Jornades hagin estat
profitoses, com a mínim, per a cadascun d’ells a nivell individual, per als seus infants o
aula i per als companys o escola.
Serà un plaer retrobar-nos a les VII Jornades d’aquí dos anys!
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