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Resum:  

 

El següent treball té com objectiu conscienciar a les famílies, docents i persones en contacte 

amb infants amb Síndrome de Down (SD) de la importància que té la psicomotricitat pels nins 

amb aquesta patologia. Per aquest motiu, la primera part del treball es compon d’una 

fonamentació teòrica sobre el Síndrome de Down i les principals dificultats que presenten a 

nivell motriu. La segona part del treball consta del desenvolupament de dos recursos didàctics, 

destinats a familiars, cuidadors i docents. El primer material es basa en activitats psicomotrius, 

extretes de programes d’intervenció realitzats per altres agents, demostrant-se en aquests uns 

resultats favorables i positius en la millora de la psicomotricitat. El segon recurs consta d’un 

calendari orientatiu referent a l’evolució psicomotriu dels infants amb SD en els seus primers 3 

anys de vida. Així doncs, la finalitat d’aquest treball és la de proporcionar recursos, ajuts i 

mitjans materials necessaris per tal de potenciar les habilitats i capacitats motrius d’aquests 

infants.  

 

 

Abstract:  

 

The following work aims to raise awareness among families, teachers and people in contact 

with children with Down Syndrome (DS) of the importance of psychomotor skills for children 

with this pathology. For this reason, the first part of the work consists of a theoretical foundation 

on Down Syndrome and the main difficulties that they present at the motor level. The second 

part of the work consist of the development of two didactic resources, destined for relatives, 

caregivers and teachers. The first material bases on psychomotor activities, extracted from 

intervention programs carried out by other agents, demonstrating favorable and positive results 

in the improvement of psychomotor activity. The second resource consists of an orientative 

calendar referring to the psychomotor evolution of children with DS in their first 3 years of life. 

Therefore, the purpose of this work is to provide resources, aids and necessary material 

resources in order to promote the abilities and motor skills of these children. 

 

 

Key Words: psychomotor development, Down syndrome, intervention proposals, early attention, 

motor activities. 
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1. Introducció  
 

El desenvolupament psicomotor dels infants des del naixement fins als 6 anys és de vital 

importància, ja que el cos és l’element de diàleg, de comunicació i de coneixement dels altres i 

de l’entorn.  

 

Així doncs, és important saber que qualsevol habilitat o aprenentatge motor implica un 

desenvolupament cognitiu, com bé ens ho explica Garcia Martínez (1994): 

La psicomotricitat està directament relacionada amb el desenvolupament psicològic 

de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de 

l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control 

del propi cos i arriba fins al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta (pàg. 33).  

 

Llavors, pel que ens comenta Garcia Martínez (1994), podem dir que les capacitats motrius i 

psíquiques no sorgeixen per sí soles en un determinat moment del desenvolupament, sinó que 

apareixen com a resultat d’un llarg i complex procés d’aprenentatge, les quals, a més, seran 

dependents unes de les altres. Per tant, aquestes capacitats segueixen un ordre d’aparició 

cronològic i serà fonamental conèixer-lo bé per poder intervenir adequadament en el cas 

d’alguna discapacitat.  

 

El coneixement del desenvolupament psicomotor és primordial per tots els docents ja que a dia 

d’avui ens trobem amb una gran diversitat d’alumnes amb diferents dificultats motrius. Llavors, 

sempre intentarem donar la resposta més adequada possible per atendre les necessitats 

específiques de cada un. Per tant, aquest treball va orientat a conèixer de forma més precisa i 

concreta el desenvolupament psicomotriu dels infants amb Síndrome de Down (SD), amb la 

finalitat de donar una resposta el més significativa possible davant les dificultats que presenten.  

 

Aquest document es dividirà en dues parts. Per una banda, la primera part es compondrà d’una 

fonamentació o base teòrica sobre el Síndrome de Down. Per tant, inclourà del que han parlat 

diferents autors sobre aquesta patologia, les característiques més primordials físiques i mentals, 

però sobretot aportant gran rellevància als aspectes motrius i cognitius. Per altra banda, es 

desenvoluparà un recurs didàctic el qual constarà de diverses graelles dependent de l’edat i de 

l’estat d’evolució motriu de l’infant amb SD, en les quals es presentaran una sèrie d’activitats 

per poder dur a terme a l’aula o l’ambient familiar. Aquestes tenen l’objectiu de millorar, pal·liar 
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o evitar postures i moviments inadequats i que poden perjudicar a altres possibles aprenentatges 

motrius. També s’exposarà un altre recurs que es basarà en un calendari explicant l’evolució 

motriu d’un infant en Síndrome de Down durant els 3 primers anys de vida. Una característica 

important d’aquest és que s’iniciaria al mes de naixement de cada infant, el que implicaria 12 

calendaris per any. Aquest últim té la finalitat d’informar a les famílies l’evolució psicomotriu 

que hauria de seguir el seu fill i, per tant, seria important que es difongués mitjançant els 

hospitals.  

 

En definitiva, aquest TFG va dirigit i orientat a tots els docents, familiars i persones que estan 

en contacte amb infants amb Síndrome de Down, amb la finalitat de conscienciar sobre la 

importància de les habilitats psicomotrius, i sobretot amb aquests tipus d’infants, intentant que 

cada cop siguem més capaços d’adoptar una nova forma d’actuar amb ells, més motivant, 

rellevant i significativa, fent visible que la psicomotricitat és tan important com qualsevol altre 

aprenentatge.  

 

 

1.1. Justificació del tema  
 

Al llarg del temps, en diferents estudis d’investigació, com el que van realitzar Sack y Buckley 

(2003), s’ha observat que existeix una gran variabilitat pel que respecte al procés motor bàsic 

d’infants amb Síndrome de Down comparats amb als infants de la mateixa edat sense cap tipus 

de discapacitat. En general, tenen un patró de desenvolupament psicomotor similar a l’habitual, 

tan sols que aquest es desenvolupa a un ritme més lent.  

 

Ara bé, també s’ha de tenir esment que els infants amb Síndrome de Down tenen una sèrie 

d’alteracions en el desenvolupament perceptiu, cognitiu, social i motriu, a causa dels seus 

components genètics, com bé ens ho indica Toro i Zarco (1998) en el seu estudi d’investigació 

sobre els infants amb SD. Així doncs, és habitual que presentin un menor domini de les 

habilitats motores en comparació als infants de la seva mateixa edat sense aquesta discapacitat. 

Segons Winders (2000, pàg. 28) “els factors principals pels quals els infants amb SD es veuen 

afectats, respecte del desenvolupament motor, són les extremitats curtes, la reducció de la 

força, la hipotonia1 i la laxitud lligamentosa2”. Aquests provoquen que l’activitat física en els 

                                                
1 Disminució del to muscular.  
2 Mobilitat articular d’un rang excessiu.  
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infants amb SD no sigui persistent a causa de que es cansen ràpidament i els porta fàcilment a 

una frustració. Llavors, en totes les activitats que s’intentaran dur a terme amb aquests infants, 

sobretot de caire psicomotriu, hauríem de mostrar-hi paciència, motivació i respecte cap al ritme 

de cada un.  

 

Per aquest motiu, es realitzarà un treball basat en la recerca d’informació i propostes 

d’intervenció en les habilitats motrius d’aquests infants, amb la finalitat de fer visible la 

importància que radica en aquestes i proporcionar un material que pugui ajudar en la 

participació més activa i adequada del moviment tant a casa com a l’escola.  

 

Llavors, aquest treball sorgeix per la necessitat de conscienciar a familiars i docents de la 

importància que hi radica en la psicomotricitat d’aquests infants, ja que molts cops la seva 

preocupació no es tant en aquest apartat sinó més bé en altres com la parla, la cognició, el futur 

quan siguin més grans, entre d’altres. També, podria resultar un material de gran ús per totes 

aquelles famílies que volen ser partícips en l’aprenentatge dels seus fills però no saben ben bé 

com.  

 

Hem de tenir present que és important i necessari millorar la qualitat dels seus moviments, 

ensenyant a l’infant que els realitzi correctament des del principi, evitant així, possibles 

complicacions. Les habilitats motores són un component molt important ja que l’adquisició de 

destreses podrà facilitar moltes altres activitats de la vida diària afavorint la seva autonomia i 

l’exploració de l’entorn. Com bé va exposar Smyth (1984, pàg. 119) “Hacer movimientos con 

éxito implica tener conocimiento del mundo y del lugar que uno ocupa”. 

 

Així doncs, el desenvolupament psicomotor té un paper rellevant en el progrés de les habilitats 

bàsiques de l’aprenentatge, des de la capacitat per mantenir l’atenció, la coordinació visio – 

motora o l’orientació espacial. Al llarg del temps, aquests aspectes seran claus pel 

desenvolupament de l’àrea cognitiva i del llenguatge. Llavors, es basa en un procés en els qual 

l’individu adquireix les capacitats essencials per la vida humana com són el llenguatge, la 

motricitat i el pensament, que permeten la comunicació, el moviment i en general, l’adaptació 

a l’entorn. Per tant, es tracta d’un procés integral, gradual, continu, progressiu i acumulatiu.  

 

Una bona manera de concloure la importància del desenvolupament psicomotriu ho expressa 

Alma García (2014, pàg. 2), psicopedagoga i especialista infantil, dient “La psicomotricidad es 
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fomentar el movimiento, respetando sus pautas evolutivas, para que mi cuerpo, mi mente y mi 

yo emocional crezcan sanos y fuertes”. 

 

Per acabar, afegir que hem de ser conscients que els nins amb Síndrome de Down, abans que 

res, són infants, pel mateix motiu que manifestaran desitjos propis dels infants com: gatejar, 

caminar, explorar el seu entorn, etc. Per tant, l’objectiu principal és que aquest alumnat a través 

de la psicomotricitat pugui millorar el seu desenvolupament motor i les seves destreses, 

dominant el seu moviment corporal per poder ser cada cop més autònoms, evitant patrons o 

postures que puguin perjudicar a nivell motor.  

 

 

2. Objectius  
 

2.1. Objectius generals 
 

- Conèixer el desenvolupament psicomotor d’entre els 0 i 6 anys dels infants amb SD.  

 

- Conèixer estratègies i activitats per treballar la psicomotricitat gruixuda amb nins amb 

SD.  

 

2.2. Objectius específics  
 

- Conscienciar al professorat de la problemàtica dels nins amb SD en relació a la 

psicomotricitat.  

 

- Elaborar una graella amb diferents activitats per a la millora de la psicomotricitat amb 

nins amb SD.  

 

- Involucrar a les famílies en la importància de treballar la psicomotricitat en els infants 

amb SD. 
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3. Metodologia  
 

En el següent treball es pretén crear un recurs didàctic amb la finalitat d’aportar informació i 

un material útil, a nivell psicomotriu, pels familiars, docents i persones en contacte amb els 

infants amb SD. 

 

D’aquesta manera, per poder extreure la informació rellevant i consultar-la, les paraules clau a 

tenir en compte han estat les següents: Síndrome de Down, característiques motrius, 

característiques cognitives, atenció primerenca, desenvolupament psicomotriu, activitats 

psicomotrius, propostes d’intervenció, joc i hipotonia. Cal destacar que, en les diferents 

plataformes web es troben molts d’estudis d’investigació referent al Síndrome de Down. Per 

aquest motiu, és important cenyir-se a la informació concreta que és pretén aconseguir i tenir 

en compte les paraules clau.  

 

Així doncs, un cop es tenien clares aquestes, la recerca de la informació s’ha basat en diferents 

recursos. Per una banda, les plataformes web són un gran recurs d’informació, les més emprades 

per realitzar el treball han estat les següents: Google, Google Acadèmic i Biblioteca de la UIB 

(PubPsych, ERIC i Nursing@Ovid). Afegir que, dintre d’aquestes es pot extreure diferents 

documents d’informació: tesis, articles de revistes científiques, informes cientifico – tècnics, 

enllaços a llibres, pàgines web i altres TFG. Per altra banda, també es va fer ús de la Biblioteca 

d’Inca, recopilant informació de tres llibres disponibles basats en el Síndrome de Down: El 

Síndrome de Down: Estimulación y actividad motora, Síndrome de Down: programa de acción 

educativa i Síndrome de Down: perspectiva psicológica, biopsicológica y socio educacional.  

 

A continuació de la recerca, s’ha extret i concretat la informació més rellevant i completa per 

poder realitzar el treball. Per tant, s’han comparat articles amb la finalitat de confirmar la 

investigació, s’ha destriat el més important ja que hi ha una gran quantitat de indagació sobre 

aquest tema i s’han consultat diferents articles mitjançant la bibliografia d’aquests. Cal destacar 

que, per destriar la informació s’ha tingut en compte en tot moment els objectius proposats i 

plantejats a l’inici del treball.   
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4. Marc conceptual  
 

4.1. Característiques generals del Síndrome de Down  
 

L’any 1866, el doctor John Langdon Down, va publicar un assaig a Anglaterra en el qual va 

descriure un grup d’infants amb unes característiques comuns, però al mateix temps, aquests 

eren diferents a altres nins amb discapacitat intel·lectual. Llavors, el Dr. Langdon Down, 

denominà aquesta anomalia mongolisme ja que des del seu punt de vista representaven una 

forma primitiva de l’ésser humà, amb unes aparences similars a la raça mongòlica.  

 

Posteriorment, l’any 1876, el Dr. Langdon Down va assenyalar unes 39 possibles causes 

d’aquesta alteració entre elles l’alcoholisme, desnutrició, edat avançada de la mare, etc. Però 

no va ser fins l’any 1959, on el doctor Jerome Lejeune, va descobrir, a partir de les seves 

investigacions, que les persones afectades per aquest síndrome presentaven un cromosoma3 

extra denominat cromosoma 21, el que provocava un total de 47, enlloc de 46.   

 

Passat un temps, l’any 1960, diversos científics, com Howard – Jones (1979), varen establir 

certes conclusions referent al mongolisme. Per aquest motiu, decidiren canviar el nom, 

substituint-lo per “Síndrome de Down” en homenatge al científic John Langdon Down.  

 

Així doncs, a dia d’avui podem descriure el Síndrome de Down com una alteració cromosòmica 

on el nounat presenta un cromosoma extra, del parell 21. Per tant, aquests infants consten de 47 

cromosomes, enlloc de 46. Aquest fet es manifesta per una distribució defectuosa dels 

cromosomes en el moment de la divisió cel·lular. Llavors, el cromosoma extra causa una sèrie 

d’alteracions en el desenvolupament corporal i cerebral, provocant unes particularitats físiques 

i mentals en el nounat. Les característiques que presenten poden variar de lleu a greu, 

evidenciant un desenvolupament tant físic com mental més lent que qualsevol altre persona que 

no té aquesta patologia (Cunningham, 1990).  

 

Llavors, en la majoria dels casos, el SD és el resultat de la presència d’una còpia addicional del 

cromosoma 21 produït en el moment de la concepció. Aquest fet, generalment, ocasiona 

problemes cardíacs, infeccions, dèficits visuals i auditius, retards motrius i cognitius. Aquesta 

anomalia del cromosoma 21 es pot produir per tres causes distintes, tenint així tres tipus de 

                                                
3 Estructura on l’ADN està empaquetat i protegit.  
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Síndrome de Down existents. Segons Pueschel i Pueschel (1994) són: trisomia 21 o regular 

(tres còpies del cromosoma 21 causant l’existència de 47 cromosomes), translocació (un dels 

tres cromosomes 21 es romp i alguns dels seus fragments s’adhereix a un altre, generalment al 

cromosoma 13, 14, 15 o 22) i mosaïcisme (presència de dues o més línies cel·lulars amb 

diferents constitucions cromosòmiques en un mateix individu) 

 

La principal característica genètica és l’alteració del cromosoma 21. Un altre aspecte genètic a 

destacar és la disfunció cerebral en el sistema nerviós central, la qual es manifesta amb un 

volum de l’encèfal més reduït (Maria Soledad Vega i Gabriela Ayala, 2006). 

 

Tal i com ens expliquen N. Buzunáriz Martínez i M. Martínez García (2008):  

L’excés de carga genètica, per la presència d’un cromosoma 21 extra, produeix 

diferents alteracions com és la disminució de determinats tipus de neurones4 situades 

a la còrtex, l’alteració de l’estructura i la disminució de les espines dendrítiques5, la 

reducció de la mida de certs nuclis i àrees cerebrals i una menor eficàcia en 

l’organització bioquímica (pàg. 29).  

 

De manera que, totes aquestes alteracions provoquen que les persones amb SD tinguin 

dificultats per transmetre informació, és a dir, que siguin més lentes per captar, processar 

interpretar i elaborar la informació. Així doncs, es pot concloure que la composició genètica 

afecta al desenvolupament cognitiu. Segons Buceta i Fernández (2004), els infants amb 

Síndrome de Down presenten un dèficit de memòria a curt termini. Mentre que se presenta al 

contrari en la memòria a llarg termini. Per tant, i, pel que respecte a la intel·ligència, segons 

Flórez i Ruiz (04), el SD sempre va acompanyat d’una deficiència intel·lectual, encara que el 

grau de deficiència no manté una correlació amb els trets fenotípics.  

  

Pel que fa a les característiques físiques, cal esmentar-les amb deteniment ja que mantenen una 

relació amb el desenvolupament motriu. Segons Cliff Cunningham (1990) en el seu llibre “El 

Síndrome de Down”, els infants presenten:  

• El cap més petit respecte dels infants de la mateixa edat sense aquesta patologia. A més, 

pot ocórrer que la part posterior estigui aplanada, provocant que el coll sembli més curt.  

                                                
4 Cèl·lula de teixit nerviós.  
5 Estructures inherents a la citoarquitectura neuronal 
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• Els seus ulls adquireixen una forma d’ametlla, incidint en que els infants no tinguin 

bona visió i generalment, hagin d’emprar ulleres.  

• La boca del nounat és petita, amb un paladar profund i, en alguns casos, amb una llengua 

voluminosa a causa de la hipotonia muscular. Per aquest motiu, els infants amb SD 

tenen la tendència a estar amb la llengua per defora la majoria de temps.  

• La cara de l’infant és lleugerament més àmplia que la dels altres nins, on és pot 

visualitzar un nas aplanat i freqüentment, més petit, igual que els conductes nasals.  

• Les dents tarden més temps a aparèixer i estan mal distribuïdes, com també poden ser 

més petites de lo normal.  

• Les orelles són petites, amb la part superior doblegada cap a baix, i la seva posició en el 

cap és més baixa que els altres infants. Els conductes auditius són més petits pel que 

tenen tendència a obstruir-se produint pèrdua auditiva.  

• Les mans són més petites i els seus dits més curts que els dels altres nins.  

• Els nounats amb SD neixen amb una talla i pes dintre de la mitjana, però no creixen al 

ritme general.  

• Alguns cops el pit del nin és còncau (l’estern està enfonsat) o convex (l’estern està cap 

a defora).  

• Es probable que la pell sigui delicada i amb tendència a les irritacions.  

• Els cabells solen ser prims, laci i escàs.  

 

Per acabar, cal destacar el desenvolupament social i emocional dels infants amb SD. Segons 

Buceta i Fernández (2004), la conducta i l’actitud emocional de les persones amb SD, poden 

variar, passen de la passivitat i la tranquil·litat a la hiperactivitat. Així i tot, es pot assenyalar 

que pocs d’ells tenen problemes de conducta, com l’agressivitat, la hiperactivitat, impulsivitat 

o irritabilitat.  

 

4.2. El desenvolupament psicomotor dels infants amb Síndrome de Down  
 

Els sis primers anys de vida d’un infant són un gran període de canvis referent al creixement i 

al desenvolupament. La primera infància és una etapa molt important en el desenvolupament 

global de l’infant, ja que es van configurant les habilitats perceptives, motores, cognitives, 

lingüístiques, afectives i socials que possibilitaran una interacció equilibrada amb el món que 

l’envolta (Buzunáriz Martínez i  Martínez García, 2008).  
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Les primeres setmanes o mesos el nounat és totalment dependent del seu cuidador, el que 

cobreix les seves necessitats bàsiques; protecció, alimentació, higiene i desplaçament per 

l’entorn. Però, al cap d’uns anys, la majoria d’infants són físicament independents i capaços de 

controlar el seu equilibri, realitzar diferents activitats de motricitat gruixuda o fina i aprendre 

noves habilitats.  

 

Llavors, el procés del desenvolupament motor suposa canvis complexes. En els primers anys, 

la majoria de canvis en la postura i el moviment semblen seguir una seqüència ordenada i 

previsible, que possiblement sigui per la dependència que manté amb la maduració del sistema 

nerviós (Wyke, 1975). Però, s’ha de tenir en compte que, les característiques físiques 

hereditàries, el desenvolupament anatòmic i fisiològic, i la seva maduració, com també les seves 

interaccions amb l’ambient, influeixen en el desenvolupament i el rendiment. D’aquesta 

manera, es pot dir que dintre d’aquesta àmplia seqüència de desenvolupament, hi ha una gran 

variabilitat que augmenta amb l’edat (Cratty, 1979).  

 

Igual que tots els infants, els nins amb Síndrome de Down posseeixen una personalitat única i 

unes característiques pròpies del desenvolupament. Encara que, és probable que també tinguin 

certs trets propis del síndrome, que influiran en el desenvolupament motriu. Alguns dels trets 

més comuns, i ja identificats són: el retràs de maduració en l’organització del sistema nerviós 

central (Barnet, Ohlrich i Shanks, 1971), el to muscular baix, la laxitud articular (Cowie, 1970) 

i problemes en el sistema de control postural automàtic (Shumway – Cook i Woollacott, 1985; 

Haley, 1987), en particular amb el desplaçament del pes i l’orientació corporal (Shepherd 1979) 

i l’equilibri (Shumway – Cook i Woollacott, 1985). A més, generalment, presenten un retràs en 

aprendre a caminar i manifesten diferències en la forma de moure’s (Lydic i Steele, 1979; 

Parker i Bronks, 1980), així com també la postura desmanegada i l’obesitat s’identifiquen, en 

la majoria de casos, com a problemes del moviment en aquest tipus de població.  

 

Per conseqüent, el desenvolupament motor dels infants amb SD es caracteritza per un retràs en 

la consecució dels ítems del desenvolupament. Els que s’han mencionat anteriorment són 

alguns dels problemes típics que experimenten els infants amb Síndrome de Down. No obstant, 

és important saber que molts nins amb SD tan sols n’experimentaran algunes d’aquestes 

dificultats o diferències, mentre que d’altres pot ser experimentin problemes addicionals. Així 

i tot, tots ells mostren un retràs motriu per causa del to muscular baix o hipotonia, l’augment de 
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la laxitud lligamentosa i la mida de les extremitats superiors i inferiors, les quals són més curtes. 

Llavors, segons el grau d’intensitat d’aquests factors condicionarà la cronologia en l’adquisició 

dels ítems i la qualitat del moviment (Buzunáriz Martínez i  Martínez García, 2008).  

 

En l’estudi que va realitzar la Dra. Póo i la Dra. Gassió (2000), es pot visualitzar clarament la 

diferència temporal que es manifesta en l’adquisició dels ítems motors dels infants amb SD 

respecte dels infants sense aquesta patologia (Annex I). Totes les habilitats motrius bàsiques 

són realitzades en el mateix ordre, però en edats posteriors comparats amb el desenvolupament 

motriu d’un infant sense aquesta patologia (Flórez, 2005; Viriji – Babul, Kerns, Zhou, Kapur i 

Shiffar, 2006). Aquest retràs en l’adquisició dels ítems no manté un relació directa pel que fa a 

la qualitat del moviments i la qualitat de la postura (Candel, 1998; Meegan, Maraj, Weeks i 

Chua, 2006).  

 

Pel que respecte al sistema nerviós central (SNC) el qual es desenvolupa a partir d’una sèrie 

d’etapes ordenadament, seguint una seqüència temporal que es característica per cada estructura 

neuronal. A més, cada neurona s’ha de connectar tan sols amb algunes de totes les que hi ha. El 

component ambiental permet que es generin noves combinacions en el desenvolupament del 

sistema nerviós (Aguilar, 2002; Hernández – Muela, 2004; Zuluaga, 2002).  
 

Des d’aquest aspecte, el Síndrome de Down implica una nova realitat, ja que és el cervell el 

que presenta alteracions genètiques que limiten el seu desenvolupament i funció. Llavors, 

segons (Pueschel, 1994), en el seu desenvolupament del SNC existeixen diverses anomalies 

que afecten a diferents estructures:  

• Disminució del nombre total de neurones que s’expandeixen a vàries àrees del còrtex 

cerebral.  

• Anomalies en les estructures subcel·lulars de les neurones.  

• Alteració en la comunicació funcional (sinaptogènesi) del sistema interneuronal  

 

A pesar d’aquestes alteracions, s’ha demostrat que no hi ha grans diferències entre el cervell 

d’un nounat amb o sense SD, ni en el nombre de neurones, ni en el nombre de sinapsis. Cal 

destacar que al moment del naixement, un infant amb SD pot presentar una reducció neuronal 

d’entre el 10 i 50% en relació a l’estàndard. Dels 3 als 5 mesos, la diferència ja és més notable, 

ja que el diàmetre anteroposterior disminueix a causa de la reducció dels lòbuls frontals i 

aplanament dels occipitals (Flórez, citat per Pueschel 1994). Per aquest motiu, els posteriors 
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tests de desenvolupament mostren un retràs psicomotor i un augment en el període de temps 

establert per aconseguir els ítems del desenvolupament psicomotor (Chapman i Hesketh, 2001; 

Freeman i Hodapp, 2000).  

 

Posteriorment, el sistema motor dels infants amb SD presenta una sèrie de dificultats en 

l’equilibri i les reaccions posturals i de moviment. L’equilibri és una de les àrees més dèbils 

que perdura fins a l’adolescència. Les causes més probables que ho allarguen són la debilitat 

muscular, el dèficit en les habilitats sensorio – motrius, la hipoplàsia cerebral6 i la hipotonia. 

Segons Meneghetti, Blascovi – Assis, Deloroso i Rodrigues (2009) la marxa s’inicia de forma 

més tardana per les alteracions relacionades amb l’equilibri, el baix to muscular i el pobre 

control postural.  

 

És molt probable que el retràs en aconseguir una estabilitat postural siguin un factor important 

en la seqüenciació temporal dels ítems motors d’asseure’s, gatejar i caminar (Yvonne Burns, 

1995). Sheperd (1979) considerà que la incapacitat de canviar el pes, d’orientar-se i mantenir 

l’equilibri del cos eren alguns dels factors que contribuïen que l’infant amb SD és quedés 

“encallat” en determinades posicions, com per exemple asseure’s allargat amb una àmplia base 

de suport.  

 

En la fase inicial del caminar, l’infant encara no ha desenvolupat, o molt poc, les reaccions 

d’equilibri, de manera que només pot produir-se un canvi de pes parcial sobre la cama que es 

sosté, i l’altre tan sols pot estar parcialment relaxada per disposar-se a caminar. Per aquest 

motiu, tenen la tendència a caminar amb les cames engarrotades i amb una base molt àmplia 

(Burns, 1995). El pas millora gradualment en eficiència i fluïdesa, en un període de tres anys o 

més.  

 

La independència per caminar, la capacitat d’agafar i amollar i explorar l’entorn, permeten 

l’aprenentatge de noves habilitats. A mesura que el nin avança a través de diversos estadis, no 

tan sols hi ha un refinament de l’equilibri, de la coordinació, de la manera de caminar, de la 

funció de les mans i una apreciació de l’espai i de la forma dels objectes, sinó que també hi ha 

un desig de fer que succeeixin coses. Piaget, citat per Flawell (1963), va anomenar aquesta fase 

amb el nom de període d’experimentació.  

                                                
6 Incomplet desenvolupament del cerebel.  
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L’infant amb Síndrome de Down pot aconseguir caminar de forma independent a partir del seu 

primer any de vida, però alguns cops no ho aconsegueix fins els quatre anys o més. Afegir que, 

el control motor funcional tendeix a iniciar-se de forma proximal i progressa distalment, fins 

que poden arribar a realitzar moviments aïllats que permeten el domini de les habilitats motrius 

fines (Burns, 1995). Així doncs, per les causes genètiques que mostren els infants amb 

Síndrome de Down es sap que el desenvolupament motor és significativament tardà. A partir 

de l’estudi realitzat per Sack i Buckley (2003), es pot visualitzar de forma clara l’assoliment de 

les habilitats motrius més significatives durant el primer any de vida en infants en Síndrome de 

Down (Annex II).  

 

També, Palisano, Russell, Rosenbaum, Gémus, Galuppi i Cunningham (2001) realitzaren 

diferents estudis referent al desenvolupament psicomotor dels infants amb Síndrome de Down, 

on conclourien la següent mitjana dels ítems motors:  

 

• Entre els 5 i els 6,4 mesos adquireixen el gir.  

• Entre els 8,5 i els 11,7 mesos aconsegueixen el sedent independent.  

• Entre els 12,2 i els 17, 3 mesos comencen anar de grapes.  

• Al voltant dels 15 mesos, el 72% poden asseure’s de manera independent i el 37% ja és 

capaç de gatejar.  

• Entre els 15 i 74 mesos és la gran franja on es pot produir el caminar.  

• Als 2 anys, el 98% ja és capaç d’asseure’s de forma independent i el 93% de gatejar.  

• Dels 18 mesos als 3 anys, la gran majoria aprenen a aturar-se sols i a caminar.  

• Dels 3 a 6 anys, la major part comencen a córrer, pujar i baixar escales i botar.  

 

D’aquesta manera, si comparem els estudis anteriorment mencionats, es pot observar que el 

segon abasta unes franges més petites i concretes en l’adquisició de les fites motores.  

 

Pel contrari, Díaz (2006) ens parla de les fites motores dels infants sense Síndrome de Down, 

d’entre els 0 als 24 mesos, defensant que en aquest període de temps l’infant ha d’haver adquirit: 

el somriure social, control cefàlic en pron, gir, reaccions de recolzament lateral, assegut sense 

recolzament, gateig, bípede assistit, bípede independent i marxa independent.  
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Llavors, comparant la mitjana que estableix Palisano i els seus companys (2001) amb la de Díaz 

(2006) és pot visualitzar la gran variabilitat que hi ha en l’assoliment dels ítems motors entre 

els infants amb SD i els infants sense SD.  

 

En definitiva, el desenvolupament motor dels infants amb Síndrome de Down sol ser lent, 

presentant una marxa descoordinada amb una malaptesa motriu generalitzada i una habilitat 

manual limitada en els primers anys.  

 

4.3. Importància de l’atenció primerenca  
 

El sistema nerviós (SN) està dotat d’una enorme plasticitat i el seu desenvolupament ve marcat 

per la carga genètica i les influències externes (Malea, García, i Corbí, 2012). Llavors, la 

manifestació externa de la maduració del SN és l’adquisició de les habilitats psicomotrius.  

 

Les dotacions genètiques anormals poden produir anomalies estructurals i funcionals del SN, 

provocant diferents tipus i graus de disfunció cognitiva i neurològica en l’individu que la 

presenta, com és el cas del Síndrome de Down. En aquest cas, es desconeixen les causes 

neurobiològiques exactes que provoquen la disfunció cerebral, però si que és sap que es deuen 

a alteracions en el desenvolupament cerebral i degeneració neuronal (Malea, García, i Corbí, 

2012). En el cervell d’un infant amb SD no hi ha una alteració única en un sistema específic, 

sinó que són diverses alteracions que afecten a diferents sistemes i intensitats.  

 

Totes aquestes alteracions genètiques són el que dificulten la seva conducta cognitiva i 

provoquen un retràs motor. Així i tot, aquest fet no suposa la impossibilitat en l’adquisició de 

les habilitats, però s’haurà d’adequar el seu aprenentatge.  

 

Destacant la importància de l’atenció primerenca, tractant de superar i compensar aquestes 

limitacions. Tal i com ho defineix “El Llibre Blanc d’Atenció Primerenca”:  

És el conjunt d’intervencions, dirigides a la població infantil de 0 – 6 anys, a la família 

i a l’entorn, que té per objectiu donar una resposta el més aviat possible a les necessitats 

transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el seu 

desenvolupament (físic, psíquic o sensorial) o risc biològic o social de patir-los, 

planificats per un equip de professionals d’orientació interdisciplinari o transdiciplinar 

(pàg.12).   
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Des del punt de vista de l’atenció primerenca, l’objectiu principal en el desenvolupament motor 

dels infants amb SD no serà accelerar la velocitat del desenvolupament sinó reduir el 

desenvolupament de patrons de moviment compensatoris anormals, als que els infants amb SD 

solen ser propensos. D’aquesta manera, l’atenció primerenca pretendrà aprofitar la 

neuroplasticitat per activar i promoure les estructures alterades des d’un principi. Però, per 

poder aconseguir un desenvolupament el més equilibrat possible serà indispensable que hi 

participi l’entorn familiar, social i escolar de forma positiva durant els primers anys de vida.  

 

Quan es proporcionen programes globals d’intervenció als nins amb SD i a les seves famílies, 

s’obté un efecte positiu substancial. De fet, quan els infants amb SD incorporen aquest 

programes durant el primer any de vida, gran part del retrocés en el desenvolupament 

psicomotor pot reduir-se en gran mesura, sempre i quan siguin constants en la seva realització. 

Aquest fet és pot observar a l’estudi realitzat per Vega i Ayala (2006), on els infants amb SD 

abans de la posada en marxa del programa d’intervenció tenien uns ítems adquirits i 

posteriorment a aquest, amb les activitats realitzades, hi va haver un gran avanç aconseguint 

noves habilitats motrius (Annex III). Aquesta annex és pot comparar amb la Taula I, veient els 

grans canvis i el que potencia una bona intervenció en els primers anys de vida.  

 

La finalitat de la intervenció consisteix en facilitar el moviment mitjançant el joc. S’empra el 

joc perquè aquest permet l’aprenentatge i el desenvolupament integral dels infants ja que 

aprenen a conèixer l’entorn i a ell mateix jugant. El joc passa a ser el mitjà per aconseguir els 

objectius terapèutics. I és així, ja que potencia en l’infant pugui desenvolupar diferents 

capacitats. En el moment del joc, els nins es mouen, exerciten el cos pràcticament sense adonar-

se, amb la qual cosa desenvolupen la seva coordinació psicomotriu i la motricitat gruixuda i 

fina, essent saludable per tot el seu cos, músculs, ossos, pulmons, cor, etc. Per tant, aquest ajuda 

a que es desenvolupi la seva habilitat potencial i l’extrapoli a altres situacions de la seva vida 

quotidiana (Buzunáriz Martínez i M. Martínez García, 2008).  

 

En conclusió, l’infant ha de ser el protagonista del seu aprenentatge, i per tant, és molt important 

veure l’infant com una persona capaç i activa, ja que la finalitat de l’atenció primerenca és que 

l’infant pugui emprar els seus aprenentatges de forma significativa en diferents contextos i 

situacions diferents.  
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4.4. Activitats o estratègies d’intervenció psicomotrius en infants en SD 
 

Les activitats de moviment són molt importants pels infants amb Síndrome de Down ja que 

tenen una gran tendència a descansar i ser infants tranquils en els seus bressols a causa del seu 

to muscular baix.  

 

A continuació, s’exposen una sèrie d’activitats proposades per Price i Kelso, citat per Burns 

(1995). Aquestes es basen en diferents estratègies per tal d’estimular els músculs de les diferents 

parts del cos. Així doncs, es basen en donar resposta a les diferents dificultats que poden sorgir 

en les rutines diàries, facilitant una estimulació de forma senzilla i no sent una sobrecàrrega per 

les famílies. Per tant, es poden dur a terme en el moment d’alimentació, d’aixecar i traslladar al 

nadó.  

 

Afegir que, en totes elles es té en compte que ha de ser un bon moment, on l’infant es trobi 

relaxat i feliç, evitant moments d’estrès i moviments ràpids. D’aquesta manera, si s’escull el 

moment més oportú, apareix l’oportunitat d’establir relacions divertides i enfortir el vincle entre 

el cuidador i l’infant.  
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Taula 1. Alimentació 

Rutina diària Activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentació 

Estimulació al voltant de la boca per augmentar la sensibilitat dels músculs de la cara, boca, coll i llengua. Aquesta estimulació es pot 

fer acariciant ambdós costat de la boca del nadó amb un dit.  Primer s’estimula un costat fent un arc de semicercle, des del llavi superior 

fins l’inferior. S’espera uns dos o tres segons per la resposta del nadó, i posteriorment fer el mateix en l’altre costat. S’han de repetir 

dos o tres pics a cada costat de la boca.  
 

Aquesta tècnica es pot emprar en qualsevol moment d’alimentació, en ocasions com; si li costa tancar els llavis al voltant del mugró o 

de la tetina. 
 

Si l’infant treu la llengua a fora mentre intenta menjar, el cuidador podria tocar-li lleugerament la punta de la llengua amb un dit.  

Pot repetir-se en qualsevol moment del dia per ajudar a una bona estimulació de la mobilitat lingual.  
 

Per ajudar a engolir, una de les tècniques que s’empra es col·locar el dit índex davall de la barbeta del nadó.  

És molt important no col·locar el dit massa enrere, ja que podria causar nàusees a l’infant.  

Quan s’inicia l’alimentació amb menjar sòlid, s’haurà d’emprar una cullera petita, plana i ben rodona. És important que es posi una 

quantitat petita a la punta de la cullera per facilitar a l’infant aconseguir-la.  
 

Si l’infant no té la llengua ben col·locada és pot emprar la tècnica anteriorment descrita. Com també, si l’infant tanca poc els llavis, 

poden utilitzar-se les tècniques descrites anteriorment, abans de començar.  

Poden emprar-se qualsevol d’aquestes tècniques en cada menjada, les quals han de prosseguir mentre l’infant no sàpiga fer-ho sense elles.  

 
 
 
 
 



 22 

Taula 2. Transport 

 
 

Rutina diària Activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport 

A tots els infants se’ls transporta, però és important que el nadó amb SD sigui portat i manipulat amb freqüència durant les 

primeres setmanes i els mesos inicials. Per tal d’oferir estímuls específics que facilitin el desenvolupament del control del cap i 

la postura.  

 

Per aquest motiu, és important que el mètode de transportar l’infant vagi variant per a que el nin vaja experimentant posicions, 

moviments i estímuls visuals diversos.  

Un forma de dur-lo és amb l’estómac i el pit de l’infant recolzat damunt del braç del cuidador. Aquesta posició afavoreix el 

control del cap i pot utilitzar-se abans de que l’aconsegueixi. 

 Una altre forma de transportar que es pot utilitzar des dels primers moments és aquella en que el nadó, a pesar no tenir el control 

del cap, pot interactuar amb el cuidador. En aquesta posició, el cap i l’espatlla de l’infant es recolzen sobre el colze del cuidador, 

i amb la mà del mateix braç sosté la cama externa de l’infant. Aquesta postura de semi – assegut afavoreix el control del cap i la 

interacció visual amb l’entorn físic i social que l’envolta.  

Una altra manera de transportar al nin és recolzat sobre el maluc amb les cames penjant. Així, el cap de l’infant adopta una posició 

quasi vertical, permetent un fàcil control del cap i també, afavoreix un patró d’extensió total del tronc.  

L’objectiu primordial d’adoptar qualsevol d’aquestes posicions ha ser donar a l’infant la quantitat justa de sosteniment perquè els músculs del coll i l’espatla treballin 

de forma activa. No hi ha una posició adequada per qualsevol situació, el millor es recórrer a la posició que resulti més apropiada per una situació específica.  
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Taula 3. Aixecar 

 
Rutina diària Activitats 

 

 

Aixecar  

Hi ha moltes formes d’aixecar l’infant quan està tombat, totes elles són correctes si incorporen els principis bàsics de control actiu 

del cap i rotació del tronc.  

 

Es precís no donar un suport directe al cap ni al més petit dels infants.  

 

Una manera d’ajudar a l’infant a aixecar-se és agafant l’infant per una mà, guiant-lo cap a una petita rotació perquè pugui exercir 

la força en l’altre braç i aixecar-se. Mentre el cuidador estirarà suaument de l’infant.  

 
 

Taula 4. Augment de consciència 

 
Rutina diària Activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augment de consciència 

El desenvolupament de la imatge d’un mateix i d’una percepció de la forma procedeixen del desenvolupament de la consciència 

de si mateix i dels objectes de l’entorn.  

 

La presència de diferents objectes i persones i de posicions variades pot contribuir a establir relacions amb els demés i l’espai. 

Jocs i mòbils de colors vius i/o que emetin sons ajuden a estimular els moviments dels ulls, cap i extremitats del nadó.  

Per incrementar la consciència que el nadó té sobre el seu propi cos i el to muscular, és inestimable un suau massatge per tot el 

cos, inclosa la cara. Cal acariciar firmament, però amb suavitat, al llarg de tots els braços, del cos i les cames amb el palmell de 

les mans, fer-ho tant en posició supina com prona.  

Amb un infant ja més gran, és possible utilitzant jocs com “serra memerra”  
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Taula 5. Donar-se la volta 
 

Rutina diària Activitats 

 

 

Donar-se la volta  

En general, l’infant no iniciarà la volta fins que no adquireixi una mica de control del cap. Quan aquest es doni, el cuidador pot 

iniciar l’aprenentatge de donar-se la volta en el nin. L’atenció de l’infant es pot atreure amb la veu o amb una joguina de colors 

vius o musical.  

L’infant en posició supina, ha de posar-se un mà sobre el genoll flexionat mentre l’altre es col·loca sobre el braç oposat. Llavors, 

s’ha de donar la volta a l’infant movent el genoll flexionat cap a l’espatlla oposada, fins que l’infant estigui boca a baix. Si el braç 

ha quedat davall el cos, s’ha d’aixecar una mica l’espatlla del nin perquè aquest quedi lliure.  

Cada cop serà precís ajudar menys, fins que una lleugera estirada dels abdominals serà suficient per iniciar el moviment. Un cop el nadó ja s’hagi fet amb la idea del 

moviment pot situar-se una joguina fora del seu abast per fomentar la pràctica de donar-se la volta cap a l’altre costat.  

 
 

Per altra banda, dues altres pedagogues, Schonfeldt i Valenzuela elaboraren un manual dirigit a les famílies per tal d’estimular les diferents àrees 

dels seus fills amb SD segons l’etapa de desenvolupament, en contextos familiars i propers. Aquestes activitats es basen en seguir el procés 

d’estimulació a partir d’activitats senzilles mitjançant el joc.  

 

En les següents graelles es mostren les activitats, de caire motriu, que presenten en el seu manual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Taula 6. Activitats psicomotrius 0 – 1 any 

 

 
 

Etapa de desenvolupament : 0 – 1 any  

Per tal d’estimular el to muscular:  

• Enrotllar al nadó: amb una mà s’agafa l’infant pel cap i amb l’altre els malucs. D’aquesta manera, exerceix una posició fetal que relaxa l’infant.  

• Agafar-lo en braços: s’agafa l’infant recolzant el seu cap en els braços del cuidador passant la mà per davall de les cames. Així, es pot acariciar l’infant amb l’altre 

mà.  

• Bressolar-lo: ubica’m l’infant en posició pron en els braços del cuidador, i es realitza un suau balanceig. 
Estimular la postura del nadó recolzat:  

• Maniobra de l’abraçada: des de la posició supina agafar un braç del nadó i amb molta delicadesa el guiar-lo cap a l’espatlla contrària. Després d’uns segons deixa 

que el braç torni sol a la seva posició inicial. Posteriorment, realitzar el mateix amb l’altre braç. Aquest exercici es pot realitzar dues o tres vegades al dia amb la 

mateixa quantitat de cops per cada braç.  

• Obrir i tancar les cames: en posició supina agafar dels genolls i amb moviments suaus, obrir i tancar les cames fins que hi hagi una resistència per part del nadó.  

• Estendre les cames: en la posició prona agafar amb suavitat les seves cames i estirar-les. Mantenir-lo un o dos segons en aquesta postura i deixar que torni a la 

postura inicial.  

• Pentinar-li les cames: des de la posició prona amb un raspall de dents suau o una brotxa de maquillatge, pentinar les cames del nadó, des del maluc fins als dits 

dels peus.  

• Pentinar-li els braços: el mateix exercici que l’anterior però aquest cop amb els braços. S’inicia de l’espatlla fins a la mà.  

Estimular la postura del nadó de peu:  

• Flexionar els genolls: agafar al nadó pel tronc a l’altura de les aixelles, ubicant-lo sobre una superfície dura i amb moviments suaus, pujar i baixar de manera que 

quan toqui la superfície deixar-lo caure una mica perquè flexioni els genolls.  

Pujar escalons: agafar l’infant per davall de les aixelles subjectant-lo pel tronc i l’aproximar-lo a la vora de la taula fent que amb el peu toqui la vorera. Aquest contacte li 

provocarà una reacció semblant a la de pujar escalons. 
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Taula 7. Activitats psicomotrius 1 – 2 anys 

Etapa de desenvolupament : 0 – 1 any  

Estimular la postura del nadó de genolls:  

• Semi flexió: ubicar l’infant damunt de les teves cames i de front, recolzant el seu cap en el teu pit, agafant-lo per davall de les natges deixant que es recolzi en el 

teu braç, poc a poc, li treus el braç i el deixes per uns segons de genolls.  

Estimular la postura del nadó assegut:  

• Assegut: des dels primers dies es pot agafar l’infant i ubicar-lo en posició d’assegut sostenint el cap.  

• Recuperar l’equilibri: mantenir l’infant assegut sostenint-li amb una mà el cap, mentre amb l’altre se li dóna un dit, incentivant-lo a agafar-lo fort. Si el 

desequilibres cap enrere o cap un costat, estimularàs al nin per posar el seu cap al costat contrari per recuperar l’estabilitat.  

Estimular el control del cap i el coll en posició supina: 

• Ubicar l’infant en posició supina sota una superfície dura. Situa’t a prop d’ell i utilitzant un objecte cridaner atreu la seva atenció.  

• Desplaçar una joguina de la dreta a l’esquerra suaument, provocant que l’infant el segueixi amb la mirada, movent el cap. Si no ho realitza, ajuda’l perquè ho faci 

Motricitat fina 

Exercicis per les mans i per l’adquisició de la pinça digital:  

• Facilitar a l’infant un paper i mostra-li com el pot arruar amb una sola mà.  

• Jugar amb ell a fer bolles de plastilina.  

• Prestar al nin una fulla de paper en blanc i vagi pintant amb un llapis, encara que siguin gargots (dibuixos sense sentit).  

• Fer el mateix que l’anterior utilitzant pintura pels dits (no tòxiques).  

• Untar els dits amb alguna substància dolça (melmelada) amb la intenció que el nadó es xucli els dits i els observi, potenciant la coordinació óculo manual.  

• Incentivar-lo a tocar-se els palmells de les mans, com si fes aplaudiments.  

• Introduir objectes a un recipient proporcional a la mida de la seva mà (una botella, un pot de cafè, etc.), estimulant que el nin tregui els objectes del recipient.   

Etapa de desenvolupament: 1 – 2 anys 
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Etapa de desenvolupament: 1 – 2 anys 

Motricitat fina 

Exercicis per les mans i per l’adquisició de la pinça digital: 

• Quan l’infant estigui assegut a la taula deixa que les seves mans explorin diferències entre sòlids i líquids, i entre aliments freds i calents.  

• Animar-lo a traspassar un objecte d’una mà a l’altre.  

• Guiar al nin a empènyer un objecte petit fins un forat, a glopejar tecles d’una joguina o ordinador. 

Motricitat gruixuda 

Postures estimulants:  

• Quan l’infant, es trobi en la posició prona, permet-li moure’s, és important mostrar-li qualque objecte que li cridi l’atenció visual.  

• Des de la posició prona, estimular al nin a que s’aixequi damunt dels palmells de les mans utilitzant algun objecte o joguina que desitgi agafar. Allunyant-lo de 

mica en mica de forma vertical, per tal de pugui aconseguir la posició.  

• És important estimular que l’infant romangui assegut, perquè així pots utilitzar diferents objectes que li cridin l’atenció, mantenint aquesta postura mentre juga.  

• Pots ajudar a l’infant a mantenir-se de genolls, ubicant-lo davant d’una cadira, subjectant-lo firmament del maluc i mantenint estables les seves cames. És interessant 

posar objectes damunt la cadira per motivar-lo a romandre el màxim temps possible en aquesta postura.  

• A través de la posició del gateig, pots estimular a que arribi a algun objecte preferit. 
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Taula 8. Activitats psicomotrius 2 – 3 anys 

 

 

 

 

Motricitat fina 

• Animar-lo a que manipuli la cullera a l’hora d’alimentar-se. 

• Dibuixar línies en una fulla amb la intenció de que el nin imiti la teva conducta, si es necessari ajuda’l i després motiva’l a que ho faci de forma autònoma.  

• Amb cubs petits de fusta, jugar amb l’infant a construir edificis, piràmides o torres, inicialment si es necessari, fer una demostració perquè l’infant ho pugui imitar.  

• Ensenyar-li a llevar el paper d’un regal o paquet, començant amb elements grans i continuant amb elements més petits de forma progressiva.  

• Entregar-li plastilina perquè faci bolles.  

• Agafar un paper i doblega’l de forma diagonal, procurant que l’infant observi el que estàs fent, mentre li vocalitzes les teves accions. Després li demanes a l’infant 

que ho realitzi amb tu. Si no ho fa correctament, vocalitza-li i torna a repetir l’acció conjuntament.  

Motricitat gruixuda i equilibri dinàmic i estàtic 

• Fer dues fileres de cadires, i incentiva’l a caminar pel damunt ajudant-lo amb les mans.  

• Estimular que el nin camini sota una taula de 30 cm d’amplada.  

• Estimular-lo a pujar a una superfície desnivellada i després a experimentar amb l’escales, sempre amb supervisió permanent.  

• Fer jocs amb pilotes on l’infant hagi de golejar-les amb el peu.  

• Animar al nin perquè amb ambdós cames es posi de “cuclilles” i juga a qui roman més temps en aquesta postura.  

• Incentivar el salt, sobre una superfície blana com el llit.  

• Ubicar-te a una distància curta del nin per fer rodar una pilota cap a ell, indicant verbalment i gestualment que la torni. 

• Jugar a llençar la pilota dintre d’un cub, cada cop augmentant més la distància.  

• Incentivar que realitzi salts cap al davant, com per exemple botar un tronc.   

Etapa de desenvolupament: 2 – 3 anys 
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 Taula 9. Activitats psicomotrius 3 - 4 anys 

Etapa de desenvolupament: 3 – 4 anys 

Motricitat fina 

• Estimular a que el nin encaixi objectes simples en un joc.  

• Agafar objectes amb una sola mà, a poder ser grossos.  

• Llençar pilotes grans i petites, primer amb una mà i després amb l’altre.  

• Realitzar manualitats amb fil, com per exemple fer un collar de macarrons.  

• Manipular coberts en el moment del dinar.  

Motricitat gruixuda 

• Crear un joc on faci un túnel amb capses de cartró o cadires, perquè passi per dedins arrastrant-se.  

• Llençar una pilota d’asseguts.  

• Jugar a arrastrar-se amb els glutis pel terra.  

• Alternar la posició d’assegut i dret en una cadira mitjançant un joc.  

• Imitar les postures d’animals i els seus moviments, com també es pot aprofitar per emetre els sons.  

• Fer carreres gatejant.  

• Fer net al terra amb un pedaç.  

• Estimular que obri i tanqui les cames des de la posició d’assegut al terra.  

• Estimular a que el nin camini per damunt d’un camí marcat al terra.  

• Jugar a mantenir un globus en l’aire sense que toqui al terra. 
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Taula 10. Activitats psicomotrius 4 – 5 anys 

 
Taula 11. Activitats psicomotrius 5 – 6 anys 

Etapa de desenvolupament: 4 – 5 anys 

Motricitat fina 

• Estimular que el nin utilitzi tisores de punta rodona amb les quals pugui tallar diferents figures.  

• Ensenyar a l’infant com pot estimular l’acció d’escriure amb un llapis i una fulla. Realitzar el moviment el més a poc a poc possible, al mateix temps que es vocalitza 

les accions.  

Motricitat gruixuda 

• Realitzar jocs a l’aire lliure, on el nin pugui córrer i moure’s lliurement, amb la finalitat de potenciar la seva coordinació dinàmica general.  

• Realitzar jocs de llançament amb l’objectiu de tomar algun objecte.  

• Estimular l’ús de les escales, sempre amb supervisió, però es important treballar el fet pujar i baixar escales.  

• Utilitzar màscares simples o imatges d’animals perquè l’infant imiti els seus desplaçaments. 

Etapa de desenvolupament: 5 – 6 anys 

Motricitat fina 

Exercicis per les mans i dits:  

• Realitzar jocs de mímica d’agafar, botar, colpejar, etc.  

• Jugar a “fer com si tocar un instrument”.  

• Jugar a fer bolles amb les dues mans o amb dits concrets.  

• Jugar a fer figures en l’ombra utilitzant la mà i els dits per representar els animals. 

• Jugar amb titelles, on pugui passar la mà i representar un personatge.  

• Jugar a exprimir esponges.   
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Etapa de desenvolupament: 5 – 6 anys 

Motricitat fina 

Exercicis d’esquinçat:  

• Retallar trossos de paper amb els dits.  

• Retallar línies rectes, corbes i trencades amb els dits.  

• Retallar seguint el contorn d’una figura amb els dits.  

Brodat:  

• Brodar passant un cordó gruixut sobre el material que tingui forats amb diferents direccions.  

Línies rectes:  

• Jugar a conduir un cotxe de jugueta, amb la finalitat de que es desplaci horitzontalment.  

• Repetir l’activitat anterior amb un llapis, fent així un recorregut. 

Cercles i semicercles: 

• Dibuixar un cercle o semicercle sota línies puntejades.  

Motricitat gruixuda 

• Pujar i baixar escales tan sols amb l’ajuda de la paret o barana.  

• Jugar a jocs que impliquin gatejar, arrastrar-se i passar per túnels o obstacles. Continuar amb els jocs d’imitació d’animals. 

• Jugar en espais oberts, fent carreres, equilibri damunt tables no molt altes, etc.  

• Motivar a que vagi amb tricicle o bicicleta amb dues rodes.  

• Jugar a nadar a la piscina, platja o riu (estiu). 
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5. Estructura i desenvolupament del recurs didàctic  
 
 
A continuació, el recurs didàctic exposat és un material dirigit a les famílies, cuidadors i docents 

en contacte amb infants amb Síndrome de Down (SD), els quals exerceixen un esforç en 

estimular aquests infants, en les diferents àrees i etapes del desenvolupament. Afegir que, el 

següent instrument està centrat en una sola àrea del desenvolupament: el motriu.  

 

Hem de tenir molt present que la família és una part fonamental de l’atenció primerenca, ja que 

el context físic, emocional i les interaccions afectives de les persones que conviuen amb l’infant, 

són elements bàsics pel seu desenvolupament global i integral. Per aquest motiu, la família o 

bé, les persones que destinen molt de temps a l’infant, tindran l’oportunitat d’acompanyar-lo 

en el procés i a més, podran anar evidenciant pas a pas, observant com van adquirint les 

competències necessàries com: asseure’s, caminar, pintar, escriure, entre d’altres.  

 

Ara bé, el següent material té per objectiu entregar orientacions i activitats pràctiques 

psicomotrius als pares, mestres o cuidadors d’infants amb SD, amb la finalitat d’acompanyar el 

procés d’estimulació dels seus fills, amb activitats senzilles i factibles de realitzar en contextos 

familiars i/o quotidians.  

 

Cal destacar que, les següents activitats es desenvolupen entre els 0 i 6 anys, subdividides en 

les següents etapes: 0 – 1 any / 1 – 2 anys / 2 – 3 anys / 3 – 4 anys / 4 – 5 anys / 5 – 6 anys. Per 

tant, cada una d’aquestes edats presenta una sèrie d’activitats orientades a l’àrea del 

desenvolupament  motriu.  

 

És important tenir present que l’assoliment de les activitats destinades a cada etapa, pot variar 

depenent de les característiques de cada nin/a. Per aquest motiu, no és situació d’alarma si el 

teu infant, no aconsegueix algunes de les competències, ja que tens l’oportunitat de continuar 

amb l’estimulació després de l’edat estipulada, incorporant noves activitats.  

 

A banda d’això, cal esmentar que s’ha d’intentar dur a terme les activitats en un espai còmode 

i agradable per l’infant, on no hi hagi sorolls forts i una temperatura poc càlida. A més, és 

important que es mantingui una freqüència diària i continua d’aquestes, el que permetrà una 

progressió en el desenvolupament motriu per cada una de les etapes.  
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Finalment, espero que aquest material, proporcioni a les famílies, docents o persones en contacte amb infants amb SD, un conjunt d’estratègies i 

orientacions que els permetin vivenciar conjuntament amb els nins activitats psicomotrius que contribueixin al seu desenvolupament global i 

integral.  

 

Etapa de desenvolupament 0 – 1 any 

 
 

 

 

 

 

* Mostra-li joguines cridaneres, que tinguin sons i que siguin de colors per tal d’atreure l’atenció. A més, les pots 

moure de dreta a esquerra per tal de que ho segueixi amb la mirada i el cap. Si no ho fa, ajuda’l a fer-ho.  

* Agafa’l, recolzant el seu cap en els teus braços passant la mà per davall les cames. Així, el pots acariciar amb l’altre 

mà.  

* Fer-li massatges, des de la posició prona amb un raspall de dents suau, pentina-li les cames i els braços. És interessant 

realitzar-ho amb música tranquil·la de fons.   

* Ajuda’l a fer estiraments, en la posició prona agafar amb suavitat les seves cames i estirar-les (un o dos segons). Per 

altra banda, en la posició supina agafar un braç del nadó i amb molta delicadesa el guiar-lo cap a l’espatlla contrària 

(uns segons) deixa que el braç torni sol a la seva posició inicial.  

Alimentació  Quan l’alimentis mira’l als ulls i parla-li. Pot ser necessiti pauses per menjar. Fer que aquest moment sigui agradable i 

tranquil. 

Higiene El bany diari relaxa molt i és també una ocasió per relacionar-vos. Posa-li roba còmoda perquè es pugui moure. 

Dormir Respecte tot lo possible el ritme del somni.  

Comunicació  Acaricia’l i parla-li. Alguns cops, es interessant esperar a veure com respon, per exemple amb una rialla.  
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* Pintar amb els dits, prestar al nin una fulla de paper en blanc i pintura no tòxica, i vagi pintant amb 

els dits.  

* Treure objectes, introduir objectes a un recipient proporcional a la mida de la seva mà (una botella, 

un pot de cafè, etc.), estimulant que el nin tregui els objectes del recipient, i a la inversa.   

* Mostrar-li joguines cridaneres, des de la posició prona, estimular al nin a que s’aixequi damunt 

dels palmells de les mans, i allunyant-lo de mica en mica de forma vertical, per tal de pugui 

aconseguir la posició.  

* Assegut, és important estimular que l’infant romangui assegut, perquè així pots utilitzar diferents 

objectes que li cridin l’atenció, mantenint aquesta postura mentre juga.  

 

 

Alimentació  

Quan l’infant estigui assegut a la taula deixa que les seves mans explorin diferències entre sòlids i líquids, i entre aliments 

freds i calents.  

També, pot resultar interessant, untar els dits amb alguna substància dolça (melmelada) amb la intenció que el nadó es 

xucli els dits i els observi, potenciant la coordinació óculo – manual. 

Higiene  Anima’l a que col·labori en dutxar-se i a que es llevi la roba. Aprofita el moment del bany per jugar i divertir-vos.  

Dormir  Assegura’t que dorm sol i el temps necessari.  

Comunicació  Respon quan ell intenti comunicar-se amb tu, i quan et dirigeixis a ell, procura que t’atenguin.  

 

Etapa de desenvolupament 1 – 2 anys 
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Etapa de desenvolupament 2 – 3 anys 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fer  construccions, amb cubs petits de fusta, jugar amb l’infant a construir edificis, piràmides o 

torres, inicialment si es necessari, fer una demostració perquè l’infant ho pugui imitar.  

* Obrir regals, ensenyar-li a llevar el paper d’un regal o paquet, començant amb elements grans i 

continuant amb elements més petits de forma progressiva. Un bon moment és el dia del seu 

aniversari.  

* Llençar pilotes, ubicar-te a una distància curta del nin per fer rodar una pilota cap a ell, indicant 

verbalment i gestualment que la torni. Es pot fer amb les mans o amb els peus.  

* Caminar damunt superfícies, estimular que el nin camini sota cadires.  

* Pujar escales, ajudar-lo a pujar escales, sempre amb supervisió permanent.  

Alimentació  Animar-lo a que manipuli la cullera a l’hora d’alimentar-se. 

Higiene  Ajuda’l a vestir-se i desvestir-se, propiciant que cada cop sigui més autònom. Ensenya-li a rentar-se les dents.  

Dormir  Assegura’t de que dorm el temps suficient i al seu llit.  

Comunicació  Dóna-li temps perquè pugui expressar-se. Parla-li molt i explica-li coses teves.  
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* Encaixar objectes, proporcionar un joc al nin perquè encaixi objectes simples  

* Llençar pilotes amb les mans, des de la posició d’asseguts o de “cuclilles”.  

* Passar el fil, per forats cada cop més estrets, com per exemple fer un collar de macarrons.  

* Imitar animals, les seves postures i els seus moviments, com també es pot aprofitar per emetre els 

sons.  

* Jocs de anar de grapes o arrastrar-se, fer carreres o a travessar capses, el que implicar anar de 

grapes o l’arrastr.  

* Jocs del terra, fer net al terra amb un pedaç 

* Globus en l’aire, jugar a mantenir un globus en l’aire sense que toqui al terra. 

Alimentació  Manipular coberts en el moment del dinar. 

Higiene  Pot rentar-se les mans sol, vestir-se i desvestir-se cada cop amb menys ajuda. Continua amb l’hàbit de rentar-se les dents.  

Dormir  Oferir-li moment en els que es pugui relaxar i descansar. És important mantenir un horari del somni perquè pugui estar bé durant el dia.  

Comunicació  Parla-li del que tingui curiositat per conèixer.  

 
 
 
 
 
 
 

Etapa de desenvolupament 3 – 4 anys 
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* Es pot seguir amb les activitats anteriors.  

* Retallar figures, estimular que el nin utilitzi tisores de punta rodona amb les quals pugui tallar 

diferents figures.  

* Escriure en un paper, ensenyar a l’infant com pot estimular l’acció d’escriure amb un llapis i una 

fulla. Realitzar el moviment el més a poc a poc possible, al mateix temps que es vocalitza les accions. 

Es pot aprofitar per ensenyar-li escriure el seu nom.  

* Jocs al carrer, realitzar jocs a l’aire lliure, on el nin pugui córrer i moure’s lliurement, com per 

exemple anar al parc.  

* Pujar i baixar escales, estimular l’ús de les escales, sempre amb supervisió, però es important 

treballar el fet pujar i baixar escales.  

Alimentació  Proporciona-li la major autonomia possible en el moment del menjar. Manté una alimentació el més equilibrada possible.  

Higiene  Ensenya-li a demanar quan tingui pipi i caca. Deixa que cada cop faci més coses sol. Ensenya-li a pentinar-se.  

Dormir  Segueix oferint-li moment de descans durant el dia.  

Comunicació  Parla amb ell, conta-li coses i fer-li preguntes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa de desenvolupament 4 – 5 anys 
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* Representar personatges, jugar amb titelles on pugui passar la mà i representar un personatge.  

* Retallar figures, realitzar activitats on impliqui retallar figures, cada cop més complexes 

* Pintar amb els dits, dibuixar i pintar amb pintura de dits o llapis de colors.   

* Fer carreteres i conduir cotxes, marcar un recorregut, amb un llapis, i jugar a conduir un cotxe de 

jugueta.  

* Pujar i baixar escales, tan sols amb l’ajuda de la paret o barana.  

* Jocs de anar de grapes o arrastrar-se, jocs que impliquin gatejar, arrastrar-se i passar per túnels o 

obstacles.  

* Anar amb bicicleta, motivar a que vagi amb tricicle o bicicleta amb dues rodes.  

* Jocs d’aigua, jugar a nadar a la piscina, platja o riu (estiu). 

Alimentació  Anima’l a ajudar-te a preparar el berenar. Manté una alimentació el més equilibrada possible.  

Higiene  En el moment de la dutxa, és interessant deixar-lo que exprimeixi l’esponja.  

Dormir  Anima’l anar sol al llit a dormir. Molt important respectar l’horari.  

Comunicació  Presta atenció quan et vulgui parlar. Fomenta les conversacions, aprofitant els jocs.  

 
 
 
 
 

Etapa de desenvolupament 5 – 6 anys 
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Per altra banda, el següent recurs didàctic es tracta d’un calendari dirigit concretament a les 

famílies amb infants amb Síndrome de Down (SD), per tal d’aportar una visió general del 

desenvolupament global del seu fill.  

 

Aquest recurs es desenvolupa des del moment del naixement fins als 3 anys de vida, fent 

referència les etapes més crítiques on els infants van adquirint determinades habilitats. En 

aquest període s’observen importantíssims canvis, uns més evidents que d’altres. Des del 

creixement físic, fins el domini de diferents habilitats motrius, la capacitat perceptiva, la 

motricitat, la comunicació, les habilitats cognitives, els aspectes emocionals, la socialització o 

l’autonomia. L’infant avança de forma vertiginosa cap a un nivell cada cop més elevat de 

competències.  

 

L’infant arriba al món amb una sèrie de capacitats, amb una dotació genètica concreta que 

determinarà part del seu desenvolupament, però la influència de l’ambient també és molt 

important. La relació que els pares estableixin amb el seu fill, la qualitat de l’atenció que se li 

ofereixi, tant a nivell físic com emocional, així com les pautes educatives poden afavorir o 

limitar aquest desenvolupament.  

 

Cal destacar que el ritme en el qual s’adquireixen les diferents habilitats en cada nin es 

particular. Per tant, suposa que no tots els infants amb SD als 9 mesos, per exemple, es 

mantindran asseguts sense recolzament, sinó que hi haurà alguns que ho faran als 9 mesos i 

d’altres que als 12  mesos, i tot això, forma part del desenvolupament esperat. La informació 

que inclou el calendari respecte a com és l’infant ha de servir d’orientació, de manera que si a 

una determinada edat el nin no posseeix les habilitats descrites no ens hem d’alarmar, perquè 

pot ser el seu ritme de desenvolupament sigui més lent, que l’entorn que l’envolta no sigui el 

més adequat o bé, per una altra raó.  

 

El calendari s’estructura en períodes de 3 mesos, on dins cada un es pretén donar resposta a: 

com és l’infant, que necessita i que podem fer els pares.  

 

Espero que els pares i mares pugueu trobar en aquest material algunes de les respostes i 

orientacions als vostres dubtes sobre com actuar i que vos permeti establir un vincle segur amb 

els vostres fills.  
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Recordar un bon moment,  
és sentir-se feliç de nou. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI 2018 – 2019 – 2020 
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6. Conclusions  
 

A partir de la informació llegida i extreta sobre els infants amb Síndrome de Down, es pot 

concloure que estimular el desenvolupament motor esdevé un aspecte rellevant per una sèrie de 

raons.  

 

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que els infants amb Síndrome de Down tenen una sèrie 

d’alteracions en el desenvolupament psicomotriu a causa dels seus components genètics. 

D’aquesta manera, és innat que presenti un menor domini de les habilitats motores en 

comparació amb infants sense aquesta patologia. Els factors principals pels quals els infants 

amb SD es veuen afectats són les extremitats curtes, la reducció de la força, la hipotonia i la 

laxitud lligamentosa. El que conseqüentment portarà a l’infant a estar més cansat, realitzar 

moviments més lentament, frustrar-se en facilitat i moure’s poc. Llavors, des del camp de la 

genètica ja se’ns presenta una raó per la qual és important que els infants amb SD rebin 

estimulació motriu.  

 

En segon lloc, l’estimulació motriu és un gran benefici pels infants amb SD ja que permet una 

millor qualitat dels moviments. Cal recordar que, aquests infants poden aprendre a moure’s, 

asseure’s i, fins i tot, a caminar, sense cap tipus d’estimulació primerenca. Però, probablement, 

la qualitat dels seus moviments no sigui de les més enriquidores, provocant molts cops males 

postures, un desequilibri i una descoordinació, el que conseqüentment afectarà a moltes altres 

àrees d’aprenentatge lligades al desenvolupament motriu.   

 

En tercer lloc, hem de tenir present que les habilitats motores són un component molt important, 

no tan sols per l’adquisició de destreses, sinó també perquè faciliten activitats de la vida diària 

afavorint l’autonomia i l’exploració de l’entorn. Com bé va exposar Smyth (1984, pàg. 119) 

“Hacer movimientos con éxito implica tener conocimiento del mundo y del lugar que uno 

ocupa”. Per tant, el desenvolupament motor té un paper rellevant perquè permetrà l’adquisició 

d’altres habilitats bàsiques, des de la capacitat per mantenir l’atenció, la coordinació visio – 

motora o l’orientació espacial. Llavors, l’estimulació motora en aquests infants esdevindrà un 

procés en els qual l’individu podrà adquirir les capacitats essencials per la vida humana com 

són el llenguatge, la motricitat i el pensament, que permeten la comunicació, el moviment i en 

general, l’adaptació a l’entorn.  
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Així doncs, a partir d’aquests arguments basats en investigacions i estudis científics, exposo 

dos recursos didàctics dirigits a familiars, docents  i persones en contacte amb infants amb SD, 

per tal d’incentivar l’estimulació motora i saber com fer-ho i actuar amb l’infant.  

 

Hem de tenir molt present que la família és una part fonamental de l’atenció primerenca, ja que 

el context físic, emocional i les interaccions afectives de les persones que conviuen amb l’infant, 

són elements bàsics pel seu desenvolupament global i integral. Per aquest motiu, la família o 

bé, les persones que destinen molt de temps a l’infant, tindran l’oportunitat d’acompanyar-lo 

en el procés i a més, podran anar evidenciant pas a pas, observant com van adquirint les 

competències necessàries com: asseure’s, caminar, pintar, escriure, entre d’altres.  

 

Per un costat, el primer recurs desenvolupat es basa en unes activitats pràctiques psicomotrius 

pels pares, mestres o cuidadors d’infants amb SD, amb la finalitat d’acompanyar el procés 

d’estimulació dels seus fills, amb activitats senzilles i factibles de realitzar en contextos 

familiars i/o quotidians.  

 

Per l’altre costat, el segon recurs didàctic es tracta d’un calendari dirigit concretament a les 

famílies amb infants amb SD, per tal d’aportar una visió general del desenvolupament global 

del seu fill.  

 

En definitiva, amb els dos materials creats es pretén aportar algunes respostes i orientacions als 

dubtes dels pares sobre com actuar amb el seu fill.  

 
 
A mode de conclusió, el desenvolupament psicomotor que realitza l’infant amb SD, amb les 

seves potencialitats genètiques que aniran madurant amb el temps i la intervenció de facilitadors 

ambientals, permetrà que l’infant construeixi la seva pròpia identitat. El nin es construeix a si 

mateix a partir del moviment. El seu desenvolupament va de l’acte al pensament, de l’acció a 

la representació, d’allò concret a allò més abstracte. I en tot procés es va desenvolupant una 

vida de relacions, d’afecte, d’emocions, de comunicació, que s’encarrega d’aportar 

particularitats a aquest procés del desenvolupament psicomotor individual.  

 

Finalment, m’agradaria acabar amb una frase molt especial que va exposar Cedros de la Valle 

(2017) “Nada hay en el pensamiento que no haya pasado por los sentidos”. 
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8. Annexos  
 

8.1. Annex I  
 

Taula I 
Edat de l’adquisició dels ítems motors relacionada amb la presència o no de la patologia associada 
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8.2. Annex II 
Taula II 

Fites motores dels infants amb Síndrome de Down 
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8.3. Annex III 
 

 

 
Habilitats desenvolupades en el nin abans de l’aplicació del programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitats adquirides en el nin després de l’aplicació del programa 
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Habilitats desenvolupades en el nin abans de l’aplicació del programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitats adquirides en el nin després de l’aplicació del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


