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RESUM 

 

Els resultats d’investigacions sobre la Síndrome d’Asperger, confirmen que hi ha un augment 

de casos de persones diagnosticades amb aquest trastorn de neurodesenvolupament. El més 

probable és que, entre aquesta prevalença, s’identifiquin molts infants amb la síndrome a 

l’etapa escolar. L’atenció primerenca d’aquest alumnat és essencial per millorar el seu 

pronòstic; com a conseqüència, els centres educatius hi han d’estar preparats per atendre i 

intervenir des d’una perspectiva que potencií l’educació inclusiva. Una intervenció educativa 

des de la pràctica psicomotriu pot convertir-se en una eina eficaç per aconseguir aquest fin.  

 

Aquest treball està enfocat per a la segona etapa d’educació infantil i el seu objectiu és  donar 

a conèixer les peculiaritats dels infants  amb diagnòstic de la  Síndrome d’Asperger i exposar 

algunes de les estratègies i activitats que es podrien dur a terme a la sala de psicmotricitat per 

atendre i intervenir sobre les seves dificultats amb la intenció de millorar la seva qualitat de 

vida i la seva inclusió dins  l’àmbit escolar. 

 

PARAULES CLAU: 

Síndrome d’Asperger, Pràctica psicomotriu, estratègies, activitats, inclusió. 
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ABSTRACT 

The results of research on Asperger Syndrome, confirm that there is an increase in cases of 

people diagnosed with this disorder neurodevelopmental. The most likely is that among this 

prevalence, many children are identified with the syndrome to the school stage. Early 

attention of these students is essential to improve prognosis; as a result, schools have to be 

prepared to respond and intervene from a perspective that fosters inclusive education. An 

educational intervention from the psychomotor practice can become an effective tool for this 

purpose. 

 

This work is focused for the second stage of early childhood education and its goal it is to 

present the peculiarities of children diagnosed with Asperger Syndrome and expose some of 

the strategies and activities that could be carried out in the living psicmotricitat to meet and 

intervene on their difficulties with the intention of improving their quality of life and their 

inclusion within the school. 
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Asperger syndrome, psychomotor practice, strategies, activities, inclusion. 
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1. JUSTIFICACIÓ 

Encara que existeixen estudis sobre la Síndrome d’Asperger
1
 des de l’any 1943, no va ser fins 

a l’any 1994 quan aquesta va ser inclosa al Manual Estadístico de Trastornos Mentales
2
, 

editat per la American Psychiatric Association, el DSM-IV (2000), en la seva quarta edició 

dins el trastorn generalitzat de desenvolupament; ara amb la nova edició, DSM-V (2014), 

queda catalogat com un subtipus de Trastorns d’Espectre Autista. 

 

Al llarg d’aquestes últimes dècades, hi ha un augment considerable del nombre de persones 

afectades amb un Trastorn d’Espectre Autista (TEA)
3
, així ho manifesten nombrosos articles 

d’investigació (Forteza, M., Escandell, M., & Castro, 2013). La prevalença de la Síndrome 

d’Asperger és aproximadament 1x300 nascuts vius segons la Federación Asperger España 
4
 

(s.d)  basant-se en els resultats dels estudis realitzats per  Gillberg i Cols (1984).  

Aquest retard en identificar i incloure aquesta síndrome en el manual DSM.-IV va provocar 

que durant un llarg temps fos una discapacitat invisible per a la societat i per tant, també pel 

sistema educatiu el qual sense el pertinent dictamen no tenia capacitat per poder realitzar de 

forma legal les corresponents adaptacions organitzatives amb l’objectiu d’atendre a aquest 

tipus d’alumnat amb els recursos educatius adequats a les seves necessitats. 

Avui dia, gràcies a les investigacions hi ha una major informació i conscienciació entre els 

professionals de la sanitat i  l’educació sobre aquest trastorn i la necessària atenció 

primerenca; busquen formes de poder donar resposta a les necessitats dels infants amb SA i 

potenciar, al mateix temps, la seva inclusió a l’àmbit educatiu. En aquest sentit, segons 

Castaño (2008), citant a  Llinares i Sánchez (2003), la pràctica psicomotriu és una eina idònia 

per atendre a la diversitat, ja que s’adapta a les característiques  individuals i respon a les 

necessitats particulars de cada infant.  Actualment, als centres escolars es du a terme aquesta 

praxi a l’etapa d’educació infantil com estratègia didàctica per assolir els objectius educatius 

de l’etapa, però són pocs els projectes de psicomotricitat que aborden l’atenció de l’alumnat 

amb SA com a eina per a la seva inclusió i per a la intervenció sobre les seves deficiències i 

necessitats.  

                                                           
1
 Des d’ara, el terme “SA” es referirà la Síndrome d’Asperger. 

2
 DSM IV, DSM –V: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana 

de Psiquiatría . Llibre que conté les descripcions, símptomes i altres criteris per diagnosticar trastorns mentals.  
3
 Des d’ara, el terme “TEA” es referirà al Trastorn d’Espectre Autista. 

4
 Entitat sense ànim de lucre de interès públic i social que composa en el seu conjunt a les Associacions de 

Síndrome d’Asperger d’àmbit nacional i autonòmic. 
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2. OBJECTIUS 

  Objectius generals 

- Estudiar i reflexionar sobre els beneficis de la pràctica psicomotriu en el desenvolupament 

de l’alumnat amb Síndrome d’Asperger. 

- Oferir una eina d’actuació per als professionals de l’educació infantil per a poder atendre a 

les necessitats i característiques dels alumnes amb Síndrome d’Asperger mitjançant la  

pràctica psicomotriu pedagògica.  

 

Objectius específics 

-Mostrar com pot beneficiar la pràctica psicomotriu en el desenvolupament dels alumnes amb 

la Síndrome d’Asperger. 

-Dissenyar eines i instruments de recollida de dades.  

-Redactar un apartat d’estratègies d’intervenció adaptades a les característiques d’aquest 

alumnat.  

- Plantejar diferents propostes d’activitats per atendre a les diferents dificultats que presenten 

els infants amb SA.  

 

3. METODOLOGIA 

 

La metodologia per a dur a terme aquest TFG consistirà en: inicialment, una planificació de 

l’estructura del treball i valoració dels aspectes més rellevants per incloure al document tenint 

en compte el focus seleccionat. A continuació, Una recerca sistemàtica i revisió de material 

bibliogràfic sobre: La Síndrome d’Asperger (definició; aspectes clínics i educatius) i la 

psicomotricitat ( metodologies i beneficis per als alumnes amb SA) per poder analitzar i 

valorar  sobre quins aspectes del desenvolupament de l’infant amb SA pot beneficiar aquesta 

pràctica. Així mateix, en aquest apartat, s’inclourà diferents estratègies d’intervenció i 

propostes d’activitats per actuar sobre cada uns dels àmbits de desenvolupament de l’infant 

afectats per la síndrome des d’aquesta pràctica.  
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Seguidament, la utilització de diferent tècniques d’investigació en diversos contextos per 

poder extreure més informació sobre aquest tema. Finalment, una conclusió a partir de tot el 

contingut present en aquest treball. 

4. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

4.1. La Síndrome d’Asperger 

 Definició 

La Síndrome d’Asperger es pot definir com “…un trastorno severo del desarrollo, 

considerado como un trastorno neuro-biológico” (FA España, 2005)  “....caracterizado por el 

mismo tipo de déficit cualitativo de la interacción social propio del autismo, además de por la 

presencia de un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e intereses. 

Difiere del autismo en que no hay déficit o retrasos del lenguaje o del desarrollo cognoscitivo. 

Este trastorno se asocia frecuentemente a torpeza motora marcada”.  

 

Lord (s.d) aporta més informació dient que “ ... Los individuos son generalmente 

extremadamente buenos en las habilidades de memoria (hechos, figuras, fechas, épocas, etc.) 

muchos sobresalen en matemáticas y ciencia. Hay un rango de severidad de síntomas dentro 

del síndrome, el niño muy levemente afectado resulta muy a menudo no diagnosticado y 

puede apenas parecer raro y excéntrico”. (citat i traduït per Mantur, s.d). 

 

 Detecció i diagnòstic 

 

Els primers anys de vida d’un infant constitueixen un període essencialment crític per al seu 

desenvolupament, ja que es van estructurant les habilitats perceptives, motrius, cognitives i 

lingüístiques, i socioafectives que el permetran interaccionar de forma equilibrada amb el seu 

entorn més proper. (Llibro Blanco de Atención Primària 
5
, 2005).  

                                                           
5
  Referent normatiu, elaborat pel Grupo de Atención Temprana  (GAT) format per professionals de diferents 

àmbits vinculades a la Atenció Primerenca amb el suport del Real Patronato de Prevención y  Atención a 

Persones con Minusvalía. http://www.altxa.com/documentos/atencion-temprana/libro-blanco-de-la-atencion-

temprana/ 

 

http://www.altxa.com/documentos/atencion-temprana/libro-blanco-de-la-atencion-temprana/
http://www.altxa.com/documentos/atencion-temprana/libro-blanco-de-la-atencion-temprana/
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Aquesta idea dóna com a resultat que, davant la detecció  d’una anomalia en el correcte 

desenvolupament d’un infant, sobretot entre els 0 i 6 anys, sigui fonamental mobilitzar els 

diferents serveis i especialistes per començar a estructurar, al més aviat possible, tot un 

conjunt d’intervencions amb la intenció de poder donar resposta a les necessitats transitòries o 

permanents que presenta l’infant i per consegüent, poder disminuir al màxim els problemes 

que pot generar el trastorn en el desenvolupament i millorar el seu pronòstic.  

Respecte  a la SA, s’han realitzat diversos estudis al llarg dels últims deu anys, els quals 

demostren els beneficis de la detecció i Atenció Primerenca
6
 amb infants amb TEA. El Grup 

d’Estudi dels Trastorns de l’Espectre Autista de l’Institut de Salut Carlos III, del  Ministerio 

de Sanidad y Consumo de España (2005)  confirma que: “...una intervención temprana 

específica, personalizada para el niño y su familia, conduce a una mejora en el pronóstico de 

la mayoría de niños con TEA ”. (p.237) 

 

Però la identificació precoç de la SA té certa dificultat per la complexitat i heterogeneïtat dels 

símptomes. Howlin i Moore (1997) exposen que “el diagnóstico tiende a ser tardío, 

situándose la edad media en torno a los 11 años” (citat per López-Escobar, s.d, p.15). Aquests 

obstacles provoquen que una gran quantitat d’infants a l’etapa infantil no puguin estar ni 

estiguin diagnosticats i com a conseqüència no rebin una Atenció Primerenca, amb tot el que 

això comporta. 

Si profunditzem en els motius d’aquesta dificultat, diferents autors destaquen que,  per una 

banda, afecten  la detecció i al diagnòstic els aspectes relacionats amb la cormobilitat
7
 que pot 

presentar la síndrome en l’infant, ja que en molts de casos els especialistes encarregats de 

l’avaluació poden identificar-la erròniament amb un o varis dels trastorns que  seguidament 

s’exposen en aquest quadre -resum: 

                                                           
6
 L’Atenció Primerenca, definit com un conjunt d’accions que s’orienten cap a la prevenció i la intervenció 

assistencial dels infants que es troben en situacions de risc o que presenten alguna discapacitat. 

7
 “La presencia de enfermedades dcoexixtentes o addicionales en relación con el diagnostico inicial”. 

http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/que-significa-comorbilidad. Segons el Grupo de Estudios de los  

Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III  (2005), la comorbilitat en el SA és sovint un 

35% sobretot cognitius i conductuals.  

 

http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/que-significa-comorbilidad
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- TDAH
8
 -> Lo más probable en esta etapa (Ruiz-Lázaro, 2007). 

- DAMP
9
 -> Como subtipo de TDAH (Gillbert, en Caballero, 2003) 

- Ansietat -> lo más frecuente en la etapa  (Artigas-Pallarés, 2007) 

- TDC
10

 -> dificultades en la coordinación como criterio diagnostico por Aspereger y Wing: 

Gillberg i Gillberg (1991) y Ángel Riviere (1996) 

- Disomnias i parasomnias
11

 -> Ruiz-Lazaro (2009) 

- Problemas de habla y lenguaje -> Wing y Gillberg: peculiaridades: Cobo y Morán (2011): 

particularidades en el proceso. Alteraciones en la prosodia, etc.: Revière (1996): como  criterio 

diagnòstico. 

- Trastorno Específico del Lenguage. Trastorno Semántico-Pragmàtico i Trastorno del 

Aprendizaje No Verbal (Ballabriga et. al., 2006) 

 

Taula 1: quadre resum dels diferents trastorns comorbids en l’etapa infantil junt amb els estudis i investigacions 

que ho corroboren. (Maza, I., 2012). 

 

D’altra banda, encara que avui dia hi ha una major conscienciació i informació gràcies a les   

investigacions, organitzacions i  publicacions especialitzades en aquest tema, encara no és 

suficient. A tot això és suma la  insuficient formació i recursos entre el personal clínic i 

educatiu per poder atendre adequadament als infants amb SA (López-Escobar, s.d). 

 

Per realitzar el diagnòstic de la SA, Attwood (2000) informa que pot fer-se en dues fases 

principals. Una primera, que correspondria a la realització d’un qüestionari de classificació 

per part dels educadors i pares de l’infant per identificar si és possible que presenti SA i una 

segona part, que consistiria en una valoració i diagnòstic clínic realitzat per un psicòleg o 

psiquiatre examinant conductes i  habilitats de l’infant, en el que es contrasten  totes les dades 

recollides amb els criteris inclosos als diferents manuals oficials per al diagnòstic i que  

defineixen  aquesta síndrome.  

 

Respecte a la utilització d’aquests instruments utilitzats per a la classificació i diagnòstic de la 

SA són, per un costat, el  DSM-V on  es va incloure la síndrome per primera vegada a l’any 

                                                           
8
 TDAH: trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat. 

9
 DAMP: síndrome de dèficit d’atenció, del control motor i de la percepció. 

10
 TDC: trastorn dimòrfic corporal. 

11
 Disomnias i parasomnias:Trastorns del somni. 
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1994 englobant-la dins els trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD). Ara, a l’última 

edició  realitzada en 2013 aquesta definició ha estat substituïda pel terme trastorn d’espectre 

autista (TEA) que queda dins d’una categoria més amplia denominada trastorns de 

neurodesenvolupament, quedant definits com a subtipus d’aquesta categoria el trastorn 

autista, síndrome de Asperger, trastorn desintegratiu infantil i trastorns generalitzats de 

desenvolupament no especificat.  

 

Aquest fet, no està exempt de controvèrsies entre diferents investigadors i associacions.  Entre 

les crítiques destaca l’opinió de què aquest fet afecta en gran mesura a la definició de la SA,  

ja que sense distinció, anul·la la identitat de les persones amb aquest diagnòstic. Altra crítica 

és pel risc que comporta  a aquestes persones, doncs, al presentar-se com un subgrup dins el 

TEA, existeix un risc de perdre el suport i serveis al no quedar definits alguns dels criteris 

propis d’aquesta síndrome. (Vivanti,G. & Pagetti, D., 2013) 

 

L’altre document utilitzat pel diagnòstic és el de  La Classificación de los trastornos mentales 

y de comportamiento,  el conegut com  CIE-10, on  l’any 1992 va quedar inclòs la SA  com a 

trastorn i que encara avui es  manté amb entitat pròpia. 

 

Seguidament, es presenta una taula amb els criteris diagnòstics detallats al CIE-10 amb la 

intenció de conèixer les característiques més comunes de la SA. 

CRITERIS DIAGNÒSTICS CIE-10: SÍNDORME D’ASPERGER (F84.5) 

 

A. A. Ausencia de retrasos cínicamente significativos del lenguaje o del desarrollo cognitivo. Para 

el diagnóstico se requiere que a los dos años haya sido posible la pronunciación de palabras 

sueltas y que al menos a los tres años el niño haga uso de frases aptas para la comunicación. Las 

capacidades que permiten una autonomía, el comportamiento adaptativo y la curiosidad por el 

entorno tienen que estar al nivel adecuado por un desarrollo intelectual normal. Pero, los 

aspectos motóricos pueden estar de alguna forma retrasados y se frecuente una poca traza de 

movimientos (aunque no es necesaria por el diagnóstico). Es frecuente la presencia de 

capacidades especiales aisladas, a menudo en relación con preocupaciones anormales, aunque 

no se requiere para el diagnóstico. 

 

B. Alteraciones cualitativas en la interacción social (mismo criterio para el autismo).  

C. Un interés inusualmente intenso y circunscrito o patrones de comportamiento, intereses y 

actividades restringidos, repetitivos y estereotipados (criterio igual que al autismo. No obstante, 
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son menos frecuentes en este cuadro los manierismos y las preocupaciones por aspectos 

parciales de los objetos o por partes no funcionales de los objetos de juego). 

D. El trastorno no es atribuible a otras variedades del trastorno generalizado del desarrollo, 

esquizofrenia simple (F20.6), trastorno esquizotípico anancástico (F560.5), trastornos reactivo y 

desinhibido de la vinculación a la infancia (F94.1 y F94.2, respectivamente). 

 

Taula 2: Criteris diagnòstics publicats al CIE-10. Capítol V: Trastorns mentals i del comportament. Trastorns del 

desenvolupament psicològic (p.202). 

 

 

 Trets característics dels alumnes amb SA 

Abans de destacar quines són les característiques comunes que presenten les persones amb 

SA, es considera necessari destacar el fet que, encara que aquestes persones presenten patrons 

comuns, cadascuna d’elles expressen una sèrie de trets propis i individuals, fet que explica la 

varietat dels casos existents. Podem ampliar-ho dient que: “los aspectos personales y 

ambientales afectan la expresión de los patrones de cada individuo entre los cuales destaca: su 

edad cronológica, su capacidad intelectual, la fase de desarrollo, la personalidad” (p.18). 

(Martí, 2004, citat en López-Escobar, s.d). 

 

Myles, Hagen, Holverstott, Hubbard, Adreon i Trautman (2005) exposen algunes de les 

característiques generals de les persones  amb SA que, a més,  solen donar-se també  als 

infants en el context escolar (p.7): 

 

      Common Classroom Difficulties of Those with Asperger Syndrome 
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Afegim tot seguit, la taula traduïda:  

Interessos limitats cap a tòpic específics Baixa tolerància a la frustració 

Dificultat amb els canvis en la rutina Pobres estratègies d’imitació 

Incapacitat per fer amics i amigues Rang d’interessos restringit 

Dificultat en les converses recíproques Problemes de motricitat fina 

Discurs pedant Pobra concentració 

Socialment persones ingènues i de pensament 

literal 

Dificultats acadèmiques 

Tendència a ser vulnerables Vulnerabilitat emocional 

Dificultat per aprendre en gran grup Habilitats d’organització pobres 

Dificultats amb conceptes abstractes Aparença “normal” per altres persones 

Pobres habilitats de resolució de problemes Malaptesa motora 

Vocabulari generalment ampli. Pobra 

comprensió 

Aspectes sensorials (problemes al processar la 

informació) 

taula 1. Dificultats comuns que presenten a classe els infants amb Síndrome d’ Asperger.  

 

 

 Principals teories explicatives que poden explicar aquestes peculiaritats. 

 

Actualment existeixes diverses teories que intenten explicar les causes de les dificultats  dels 

infants amb SA en relació amb el funcionament cognitiu i socioemocional.  A continuació, 

farem un breu resum de cada una d’elles.  

 

Teoria de la ment. 

 

Valverde (2016) defineix la teoria de la ment com: “...la capacidad de entender el mundo 

desde la perspectiva del otro. Esta habilidad es fundamental en nuestras interacciones sociales 

y nos permite entender que los deseos, sentimientos, e intenciones del resto pueden ser 

diferentes de los nuestros. La persona con SA y Autismo en general, no presentan un 

adecuado nivel de desarrollo en la teoría de la mente por lo tanto presentan una incapacidad 

para “leer” la mente de los otros”. 

 

Les persones amb SA no disposen d’aquesta capacitat, fet que dóna com a resultat que no 

puguin comprendre moltes de les  conductes socials que de forma natural succeeixen a la vida 

quotidiana, doncs per a ells no tenen sentit. Així mateix, la incapacitat per entendre aquests 
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comportaments provoca que siguin incapaços  d’anticipar les reaccions, donant com a resultat 

l’auto-aïllament sobre el seu entorn.  

 

Badolla i García (1993) donen sentit a molts dels criteris diagnòstics com a conseqüència de 

la carència d’aquesta teoria. Segons expressen aquests autors, les dificultats que presenten les 

persones amb SA a l’àrea del llenguatge, és a causa d’un problema de “...la semántica de los 

estados mentales 
12

” (p.18). Per altra banda, les dificultats que mostren en les competències 

socials tenen la seva lògica si considerem que no només és necessari aprendre les normes 

socials sinó que aquests infants han de ser capaços de poder dur a terme una comunicació 

receptiva  i adquirir les habilitats de comunicació bàsiques
13

, entre d’altres. Així mateix, la 

discapacitat que presenten en les relacions afectives, pot entendres com a conseqüència de les 

dificultats per poder empatitzar i ser assertiu amb la resta de persones.   

 

Teoria de la funció executiva 

 

Podem entendre la funció executiva com un grup d’activitats mentals entre les quals 

destaquen: les habilitats de planificació de les conductes per arribar a un pla o un objectiu en 

concret, la memòria de treball, la inhibició  de respostes irrellevants, el control d’impulsos i 

flexibilitat per dur a terme  una tasca, canvi de focus atencional, capacitat d’organització 

mental  per  iniciar i autorregular l’acció, etc. (Martos, 2011).  

 

Les últimes investigacions confirmen que la població amb SA presenta una disfunció 

executiva. Aquesta alteració provoca la incapacitat per  desenvolupar-se amb normalitat a la 

vida quotidiana i al seu entorn; d’aquí també deriva la dificultat per solucionar problemes, la 

seva rigidesa mental, la limitació d’interessos, el caràcter obsessiu i els trastorns d’atenció, la 

generalització dels aprenentatges i l’adaptació a situacions noves i/o imprevistes, entre 

d’altres. (Martos, J. & Paula, I., 2011 . Artiga, 2000). 

 

                                                           
12

 Semàntica dels estats mentals està relacionat  amb la  capacitat de representar el món mitjançant símbols. 

Extret de http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/carlos43.pdf 
13

 Comunicació receptiva significa la capacitat per atendre la comunicació verbal com la no verbal per poder 

rebre els missatges amb precisió. Habilitats de comunicació bàsiques està relacionat amb l’escolta activa, el  

respecte pel torn de paraula, etc. Extret de  http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-

emocionales/competencia-social.html 

 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/carlos43.pdf
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencia-social.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencia-social.html
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Teoria de coherència central 

 

Aquesta teoria ens ajuda a comprendre com les persones amb SA organitzen i processen els 

estímuls  rebuts de l’exterior. Segons aquesta, el processament normal de la informació a 

escala neurològica actua connectant totes les  dades percebudes per construir un significat, 

rebutjant tot allò que sigui superficial.  

 

Les persones amb SA presenten dificultats en aquesta coherència central. Això és degut a una 

alteració de les connexions neuronals de l’hemisferi dret, part del cervell encarregat del 

processament de la informació visoespacial
14

 i sensorial.  

 

Això dona resposta a moltes de les característiques que presenta la Síndrome com la capacitat 

extrema de focalitzar la concentració en els detalls de la informació, sent incapaços 

d’integrar-la de forma global i/o contextualitzada o per tenir dificultats a l’hora 

d’interconnectar la nova informació amb l’emmagatzemada a la seva memòria .( Cañado, 

2015. Coto, 2013). 

 

Cobo i Moran (2011) a més inclouen que aquesta disfunció en l’hemisferi dret del cervell fa 

que apareguin altres de les seves particularitats com la insistència a la invariància de les coses,  

la comprensió literal del llenguatge i la incapacitat per comprendre la comunicació no verbal, 

respostes emocionals fora de context i una limitació en les habilitats visoespacials.  

 

 

 Síndrome d’Asperger a l’etapa infantil 

 

Segons Artigas (2000) les peculiaritats pròpies de la síndrome en els primers anys solen 

passar inadvertides, ja que no s’han manifestat en tota la seva plenitud,  és freqüent que 

moltes conductes realitzades per aquests infants queden ocultes darrere de les característiques 

pròpies del desenvolupament evolutiu infantil. 

 

                                                           
14

 Informació visoespacial són les funcions mentals encarregades de distingir visualment la posició relativa dels 

objectes en relació amb un mateix. Extret de https://aprendizajeyvision.wordpress.com/2014/08/11/habilidades-

visoespaciales/ 

 

https://aprendizajeyvision.wordpress.com/2014/08/11/habilidades-visoespaciales/
https://aprendizajeyvision.wordpress.com/2014/08/11/habilidades-visoespaciales/
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Els infants amb SA  situats en aquesta etapa s’adapten millor al seu entorn, ja que disposen de 

més llibertat de moviment. Així mateix,  l’elevat egocentrisme propi de l’edat es camufla amb 

els trets propis de la síndrome com les dificultats en les interaccions socials, control 

emocional, etc. aspectes que es poden observar perfectament en els moments de joc, doncs 

tendeixen a ser més individuals i en paral·lel en les primeres edats per després convertir-se 

gradualment en un joc més col·laboratiu. A més a més, se li suma que les  relacions socials 

encara no s’han convertit en situacions amb cert grau de complexitat com les que es presenten 

a l’adolescència i vida adulta.   

 

Pot ser, molts d’aquests infants no hagin rebut encara cap diagnòstic a causa d’aquest 

encobriment, però a poc a poc, les persones més properes a ells comencen a observar algunes 

actuacions estranyes  o  infreqüents, però encara no consideren la necessitat de recórrer a 

professionals per valorar l’infant. És a mesura que va creixent, que aquestes conductes poc 

usuals comencen a ser més visibles i cada vegada més incomprensibles. 

 

D’altra banda, Hernández ( 2012) exposa que la incorporació i l’adaptació dels infants amb 

SA a l’escola pot presentar-se-li com una vivència frustrant, doncs les conductes inadequades 

que presenten  no únicament pot repercutir a l’ambient educatiu i social de l’aula, sinó també 

en les respostes emocionals i en el retard en l’adquisició d’hàbits i rutines de l’infant, i altres 

aspectes del desenvolupament. 

 

Davant aquestes dues argumentacions, és evident que es presenta com essencial vigilar i 

observar qualsevol indicador que doni un senyal  d’alarma.  

 

4.2.  La Pràctica Psicomotriu.  

 

 Definició 

La Federación de Asociaciones de Psicomotricidad del Estado Español (1998), defineix la 

Pràctica Psicomotriu
15

 com:  “...una disciplina que, basándose en una concepción integral del 

ser humano, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 

                                                           
15

 Des d’ara, el terme P.P es referirà a la Pràctica Psicomotriu. 
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cuerpo y el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su 

capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto social”.  

“La Práctica Psicomotriz es de manera prioritaria una forma (tecnicidad) de llevar a término 

en un espacio determinado ( sala) y en un momento concreto (horario establecido), con unos 

objetos (materiales) y unas personas (los niños/as y los educadores/as), una actividad 

dinámica basada en el cuerpo y sus acciones para llegar a procesos de pensamiento 

operatorio”. (Arnaiz, Rabadán &Vives, 2008, p.89,90).  

 

“La practica psicomotriz, en su totalidad, implica aspectos socioafectivos, motoras, 

psicomotoras e intelectuales, ya que se preocupa del progreso global del niño a partir de 

vivencias corporales que le facilitan el desarrollo de las capacidades de sensorio-motricidad, 

percepción, comuniación y expresión mediante interacción activa de su cuerpo cono el medio 

ambiento” (Sugrañes, Àngel, Andrés, Colomé, Martí, Martín, Pinell, Rodríguez, Yuste & 

Yuste, 2007, p.19)  

 

 Metodologies d’intervenció psicomotriu. 

 

Seguint les definicions de la FAPee (1998), existeixen diferents mètodes d’intervenció 

psicomotriu segons sigui la seva orientació. Per un costat existeix una orientació educativa / 

vivenciada on es treballa amb grups en un ambient enriquit amb diversitat d’elements que 

estimulen el desenvolupament mitjançant l’activitat motriu i el joc i que es presenta com una 

pràctica d’ajuda a la maduració psicomotriu en el marc curricular del centre educatiu.  

Altra variant seria la preventiva, on el seu objectiu primordial seria  la detecció i prevenció de 

trastorns psicomotors o emocionals en població de risc i durant diverses etapes del 

desenvolupament.  

Per altra part, una intervenció diagnòstica, que possibilita la comprensió global de la persona 

mitjançant l’aplicació d’eines específiques de valoració. Per últim, la psicomotricitat 

terapèutica, basada en la intervenció sobre els trastorns psicomotrius del desenvolupament i 

alteracions emocionals i de la personalitat, en funció d’un programa terapèutic establert a 

partir del diagnòstic inicial.  
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Sugrañes et al. (2007, p.35) identifica que qualsevol tipus de praxi  psicomotriu de qualitat ha 

d’estar fonamentada en dues funcions bàsiques, que adequadament combinades, es 

converteixen en dos suports pel desenvolupament de l’infant. Aquestes són, per una banda,  la 

vivència psicomotriu definida com un tipus “ de actividad bàsicamente motriz y sensorial, 

orientada a la experimentación del propio cuerpo y de sus capacidades, así como al 

descubrimiento del entorno (los demás, los objetos y materiales, el espacio y el tiempo)”  on 

l’infant experimenta situacions significatives i plaents en un entorn i ambient de seguretat i 

d’afecte. 

I per l’altra,  la interiorització definida com  “el recuerdo, simbólismo i reflexión”. Mitjançant 

aquest procés l’infant integra les experiències viscudes (emocions, idees, sentiments,etc.) i el 

possibilita l’accés a la capacitat de descentralització. En aquest cas, serà necessari que el 

mestre estableixi un temps i un espai on els infants puguin recordar, expressar i/o plasmar els 

fets viscuts a la sala, mitjançant la verbalització, el diàleg i altres formes de representació com 

el dibuix, modelatge, etc. tot això,  amb la intenció de què els alumnes prenguin consciència i 

interioritzin les vivències generades en el transcurs de l’activitat motriu i sensorial.  

 

 Els objectius i funcions de la psicomotricitat 

Els objectius bàsics de la P.P tenen com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 

sensitives, perceptives, representatives, comunicativa i expressiva  mitjançant la interacció 

activa del seu cos amb els altres, el món i els objectes. ( Sugrañes et al., 2008). Basant-nos en 

els objectius proposats per Bonastre i Fusté (2007, p. 84), aquestos són:   

 Iniciar-se en el procés d’identificació com a persona i desenvolupament de la seva 

identitat i autonomia.  

 Descobrir i conèixer el propi cos i dels altres,  cercant i provar les  possibilitats i 

limitacions d’aquest, utilitzant-lo  com a mitjà d’exploració i relació amb els altres i 

l’entorn.  

 Progressar en la millora del control global i segmentari del cos: control postural, 

regulació de l’equilibri, control dels moviments i desplaçaments. 

 Gaudir de les accions corporals i els efectes que generen sobre l’espai i els materials, 

adaptant els moviments corporals segons les circumstàncies i condicions de cada 

situació generada dins la sala. 
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 Anar integrant les sensacions i els estímuls generats per les característiques dels 

materials i els objectes. 

 Comprovar i reconèixer les diferents nocions espacials, tenint com a referència el 

propi cos, així com  percebre i interioritzar els continguts temporals. 

 Prendre consciència de les capacitats sensorials i motrius desenvolupades i confiar en 

elles.  

 Millorar en les capacitats d’expressió dels estats emocionals, anímics, primerament, 

mitjançant el llenguatge corporal per, progressivament, arribar a la comunicació 

mitjançant el llenguatge verbal. 

 Facilitar i promoure l’accés al pensament simbòlic i a la representació mental.  

 Expressar mitjançant el joc simbòlic, desitjos, fantasies i/o pors. Anar progressant i 

adquirint cada una de les etapes del joc. 

 Ser capaç progressivament de relacionar-se adequadament i interessar-se pels altres i 

les seves formes de joc.  

 

 La Pràctica Psicomotriu a l’àmbit escolar 

 

Amb la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació (LOE) queden reflectits els principis 

pedagògics i els objectius de l’Etapa d’Educació Infantil. Actualment, són  molts centres 

educatius que duen a la P.P com mitja d’intervenció amb l’objectiu de desenvolupar al màxim 

les diferents àrees i continguts educatius de l’etapa, ja que com s’ha exposat en l’apartat 

anterior relacionat amb els objectius de la psicomotricitat i les funcions, existeix una gran 

relació amb els principis pedagògics. 

D’aquesta manera, la P.P en el context escolar es recolza i es valida sobre les directrius 

d’aquesta llei en concret, sobre l’Ordenació i principis pedagògics,  capítol I, article 14 , punts 

3,4 i 6 que seguidament es detallen:  

3. En els dos cicles de l’educació infantil s’han d’atendre progressivament el 

desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal, les manifestacions de 

la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de convivència i relació social, així com 

el descobriment de les característiques físiques i socials del medi en què viuen. A més s’ha de 

facilitarà que les nenes i nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal. 
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4. Els continguts educatius de l’educació infantil s’han d’organitzar en àrees corresponents a 

àmbits propis de l’experiència i del desenvolupament infantil i s’han d’abordar per mitjà 

d’activitats globalitzades que tinguin interès i significat per als infants.  

6. Els mètodes de treball en els dos cicles s’han de basar en les experiències, les activitats i el 

joc i s’han d’aplicar en un ambient d’afecte i confiança, per potenciar la seva autoestima i 

integració social. 

 

5.ELS BENEFICIS DE LA PSICOMOTRICITAT PER ATENDRE LES 

DIFICULTATS DE DESENVOLUPAMENT. ESTRATEGIES D’INTERVENCIÓ. 

 

 Introducció i justificació. 

 

La P.P es converteix en una eina idònia per  a estimular el desenvolupament global de tots els 

infants, a més de ser un element facilitador i integrador dels aprenentatges mitjançant la 

vivència psicomotriu i la interiorització de les accions i situacions viscudes a la sala.  

Aquesta pràctica es conforma com una estratègia didàctica que facilita l’assoliment dels 

objectius educatius de l’etapa infantil mitjançant una metodologia, i una sistematització de 

recursos i tècniques que són fàcilment emprats en la pràctica educativa diària (Arnaiz, 1992), i 

per tant, són molts els centres educatius que aprofiten aquesta pràctica i  creen un projecte 

educatiu entorn de ella. Així mateix, els objectius de la P.P i la seva filosofia constitueix un 

mitjà idoni per atendre a la diversitat .  

Però que passa quan hi ha un infant amb SA a la classe? Com podem atendre a les seves 

particularitats i necessitats i ajudar en el seu procés de maduració? 

Per oferir una educació de qualitat un mestre haurà de tenir present l’atenció a la diversitat 

disposant d’unes mesures d’atenció per donar resposta a les necessitats educatives d’aquest 

alumnat (art. 13. Decret.71/2008). Potser de gran utilitat  que aquest  disposi  d’uns 

coneixements i uns recursos que li facilitin intervenir amb aquest tipus d’alumnat, per 

afavorir, no només l’adquisició i desenvolupament de les diferents capacitats d’aquest infants,  

sinó també per afavorir la seva inclusió dins el context escolar, i en aquest cas, a les sessions 

de psicomotricitat. 
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En aquest apartat  es fa una revisió sobre els beneficis de la P.P en el desenvolupament  dels 

alumnes amb SA i  es proposen una sèrie d’actuacions, junts amb  unes propostes didàctiques 

per a cada àrea afectada. En tot moment, s’haurà de tenir en compta el nivell evolutiu de 

l’alumne i a més,  tenir present a l’etapa on es troba la resta de grup a l’hora de plantejar les 

activitats.   

 

Hem de tenir en present que moltes  de les intervencions que seguidament es proposen, no 

tenen per què afectar  negativament als aprenentatges de la resta de companys, al contrari, són 

moltes les que poden ser aprofitades per facilitar la dinàmica de les sessions. Encara així, és 

important valorar els recursos disponibles, tant materials com personals. Per això, Sugrañes 

et. al ( 2007) consideren que  els responsables de dur a terme la psicomotricitat haurien de ser 

el mestre o mestra d’aula com a primer responsable i la figura del mestre especialista, sent 

aquests un reforç important en l’àrea, d’aquesta forma, amb dos figures a la sala, cap infant 

quedarà desatès.( p.72) 

Així mateix, cal destacar que  es poden utilitzar diferents situacions educatives, des dels jocs i 

activitats espontànies fins a activitats dissenyades pels mestres. Això dependrà, de les 

característiques dels alumnes, dels seus estats emocionals, interessos, etc. (Sugrañes.et.al, 

2007, p.34). 

 

 

 Objectius de les activitats.  

Els objectius d’aquestes activitats estan relacionats amb el fet  que l’infant amb SA pugui: 

 Adquirir progressivament estratègies de comunicació i pautes elementals de 

convivència i relació social. 

 Conèixer les capacitats i limitacions del seu propi cos per actuar cada cop amb més 

autonomia.  

 Millorar la coordinació dinàmica corporal.  

 Reconèixer les emocions pròpies i adquirir estratègies de control sobre aquestes.  

 Desenvolupar estratègies que possibiliten estimular comportaments positius, reduint 

conductes disruptives.  
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 Establir vincles amb els adults i amb la resta d’infants i progressar en la capacitat 

d’expressió i comprensió de les emocions i els afectes.  

 

 

 Orientacions metodològiques. 

A partir de l’observació i avaluació dels perfils psicomotors i de les característiques que 

presenta la síndrome en l’alumne amb SA,  es plantejaran unes activitats i accions per poder 

intervenir. En aquest apartat, encara que focalitzem la metodologia a l’atenció de l’infant amb 

SA, és considera necessari especificar que la gran majoria d’aquests criteris metodològics 

serviran per atendre a la resta del grup.  

Fonamentant aquest apartat amb els autors Bassedas, Huguet, i Solé ( 2008) i Arnainz, 

Rabadán i Vives (2008), s’ha conformat els següents criteris metodològics.  

En primer lloc,  el plantejament de les activitats a la sessió de P.P a l’escola consistirà en 

plantejar una programació oberta, flexible, però al mateix temps sistemàtica amb l’objectiu de 

poder anar adaptant el disseny inicial a la realitat i a les necessitats de l’infant amb SA. Així 

mateix, aquesta pràctica es basarà en una perspectiva constructivista i on els aprenentatges 

siguin globalitzats, planificant les intervencions educatives de forma que estiguin vinculats a 

la resta d’àrees del currículum. 

El respecte i l’afavoriment del joc es convertirà en un fonament pràctic, amb el que l’infant 

podrà mostrar-se tal com és, la forma amb què aquest descobreix i interactuar amb el món que 

l’envolta, amb els objectes i sobre els altres (Valdés, 1997), sent uns dels aspectes més 

adequats per a l’observació i l’avaluació de l’alumne dins la sala de psicomotricitat. 

En referència al mestre, aquest afavorirà que  l’infant amb SA tingui el màxim d’oportunitats 

per a què els aprenentatges siguin el més significatius i motivadors possibles partint, en 

qualsevol situació, dels coneixements previs de l’alumne i actuant des de la zona de 

desenvolupament pròxim, ajustant les intervencions a les característiques personals de l’infant 

i a la seva etapa evolutiva. 

Al mateix temps, el mestre observarà  i participarà en alguns dels moments de joc sempre 

mostrant  una escolta activa,  oferint seguretat i afectivitat i reforçant de forma activa els 

progressos de l’alumne.   
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Els dispositius que facilitaran la intervenció seran l’espacial, el material i el temporal, 

elements bàsics de la psicomotricitat.    

 

 Avaluació 

Per Bassedas, Huguet i Solé (2004) “La finalitat bàsica de l’avaluació és que serveixi per 

intervenir, per prendre decisions educatives, per observar l’evolució i el progrés de l’infant i 

per plantejar-se si cal intervenir o modificar determinades situacions, relacions o activitats..” 

(p. 195). 

Partint de les recomanacions d’aquest autor,  per avaluar l’alumne amb SA serà  necessari 

realitzar “una avaluació més sistèmica amb recollida d’informacions continuades i 

individuals”; així mateix,  per obtenir el màxim d’informació i gestionar el màxim les 

intervencions, serà necessari que el mestre de la pràctica psicomotriu de l’escola es coordini 

amb la resta de professionals que intervenen amb aquest alumnat i comparteixi la informació 

per tal de focalitzar al màxim les intervencions, inclòs amb el context familiar. Es durà a 

terme, una avaluació inicial, processual i final (Sugrañes et.al, 2007,p. 59). 

Aquesta avaluació es durà a terme mitjançant “observacions minucioses i exhaustives” 

(Bassedas, Huguet i Solé, 2004, p.196) amb la finalitat de plantejar una intervenció el més 

ajustada possible a les necessitats de l’infant.  

Sugrañes et. al (2007)  recomanen que a partir de l’observació directa es redacten els   fets 

més significatius, constatar els fets preestablerts mitjançant graelles i el diari de classe.  

La informació recollida ens donarà tota aquella informació que possibilitarà establir uns 

objectius i un ordre d’actuació adaptat a cada cas en concret. 

 

5.1 ELS BENEFICIS DE LA P.P  EN RELACIÓ AMB LES DIFICULTATS EN LA 

COMUNICACIÓ I LES HABILITATS SOCIALS. 

 

Com hem vist a l’apartat de les característiques de les persones amb SA, aquest presenten 

dificultats a l’àrea comunicativa i d’habilitats socials a causa de problemes en la teoria de la 

ment. La gran quantitat d’oportunitats d’interacció social que sorgeixen dins la sala de 

psicomotricitat possibiliten que l’infant pugui anar desenvolupant progressivament uns dels 
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objectius d’aquesta pràctica relacionada amb una millora pel que fa a la qualitat de les 

relacions i un augment en l’interès pels altres i les seves formes de joc. 

 

Cert és que les sessions de psicomotricitat a l’escola li poden generar certa angoixa, perquè, 

encara que senten la necessitat  d’interaccionar i gaudir del joc amb els altres, l’infant amb SA 

té una manca  d’  habilitats i destreses socials.  El  resultat d’aquesta sensació d’angoixa i 

frustració repercuteix, encara més, en la qualitat de la seva comunicació podent generar 

continus errors d’apropament, com  enfrontaments amb els seus companys o, de forma 

involuntària, mostrin comportaments antisocials (Coto, 2013) dins la sala.  Es podrà 

aconseguir un progrés en aquesta àrea, sempre i quan, el mestre dugui a terme unes estratègies 

d’intervenció que facilitin aquest apropament cap als altres i l’adquisició d’habilitats socials 

bàsiques.   

 

El joc, com a fonament metodològic d’aquesta pràctica,  es converteix en un mitjà ideal per  

poder intervenir sobre aquest aspecte. Arnaiz, Rabadán & Vives (2008) el consideren com un   

mitjà que potència els moments de comunicació i que progressivament  duen a l’infant cap a 

la descentralització facilitant que, a poc a poc, vagi socialitzant-se i compartint moments 

(p.58).  Així mateix,  el joc obri oportunitats d’activitat motriu i sensoriomotor, i aquests 

autors coincideixen en què les relacions socials estan estretament relacionades amb aquest 

tipus d’activitat, ja que li possibilita anar experimentat i coneixent el altres (afectivitat, 

interès, col·laboració, etc) i el seu entorn, facilitant progressivament l’adquisició de 

comportaments i actituds que el possibilitin adaptar-se i integrar-se en el seu grup.  

 

Però, donada la importància del joc en aquest sentit,  el mestre ha de tenir present que moltes 

vegades, els tipus de jocs que poden generar els infants amb SA sovint no coincideixen amb 

els de la resta de companys, ja que en la segona etapa d’infantil aquests últims comencen a 

desenvolupar un joc més social i simbòlic que els infants amb SA no arriben a entendre. 

Aquestes són algunes  causes perquè aquests infants prefereixin aïllar-se i jugar tot sols i per 

tant, serà necessari el plantejament  d’activitats que s’adaptin a la diversitat existent a la sala, 

a part del joc lliure, per tal de potenciar els beneficis del joc com a mitjà de desenvolupament 

de l’àrea social.  

 

Així mateix, les dificultats que presenten les persones amb SA en l’àrea de la comunicació 

també afecten les seves habilitats socials. Aquestes dificultats estan relacionades  amb la 
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carència de la teoria de la ment. Lledó, Lorenzo i Pomares (s,d) exposen que les persones amb 

SA presenten alteracions de les habilitats pragmàtiques
16

 del llenguatge i la comunicació 

social.  Encara que pugui observar-se una notable facilitat per retenir vocabulari i estructurar 

perfectament la sintaxi, no s’identifica la mateixa habilitat en el llenguatge expressiu i en les 

destreses conversacionals.   

En aquest sentit, un dels objectius de la P.P consisteix en  la millora de les  capacitats 

d’expressió mitjançant el llenguatge corporal i el llenguatge verbal dels infants. En el 

transcurs d’aquesta pràctica es generen  una gran diversitat de situacions reals i de gran 

significativitat  que, ben aprofitades, es poden treballar aspectes relacionats amb l’atenció 

voluntària, la capacitat d’alternança de torns, l’acceptació i el respecte per les propostes dels 

altres, entre d’altres (Sugrañes et. al, 2007, p. 24-279).  

 

5.1.a) Estratègies d’intervenció 

 

Una de les estratègies que s’utilitza a l’àmbit escolar per desenvolupar habilitats socials amb 

resultats positius és mitjà  histories socials
17

 proposada per Carol Gray. En aquest cas, es 

presentarien les imatges amb les interaccions o conflictes més típics que es poden donar a la 

sala de psicomotricitat.  

La Associación Asperger Alicante (Aspali), exposa una altra alternativa que és la realització 

d’històries socials actives. Aquestes consisteixen en facilitar unes explicacions orals 

juntament amb dibuixos senzills (que funcionen com a suports visuals) realitzats de manera 

espontània en una  llibreta. En la sala de psicomotricitat es pot tenir una llibreta especifica per 

realitzar aquest plantejament i utilitzar-la davant de qualsevol conflicte o per explicar-li els 

passos a fer davant una situació nova o amb la necessitat de tornar a ser recordada. 

                                                           
16

 “Las habilidades pragmáticas se definen como el uso apropiado que el hablante hace del lenguaje para 

comunicarse, en diferentes contextos y con distintos interlocutores”. 

http://www.neurologia.com/sec/resumen.php?id=2004063 

 
17

 “Método  para suministrar información y soporte visual para una persona con una discapacidad en el 

procesamiento social y de lenguaje”.   “Las historias intentan ayudar a la persona con desorden del espectro 

autista a tener una mejor comprensión de los parámetros o argumentos de una situación problemática y a tener 

alguna idea de cómo manejarse, dirigir o funcionar en esa situación”. Recuperat de  

http://asperger.es/articulos_detalle.php?id=146Problemas%20de%20conducta%20y%20el%20uso%20de%20his

torias%20sociales.  

 

http://www.neurologia.com/sec/resumen.php?id=2004063
http://asperger.es/articulos_detalle.php?id=146Problemas%20de%20conducta%20y%20el%20uso%20de%20historias%20sociales
http://asperger.es/articulos_detalle.php?id=146Problemas%20de%20conducta%20y%20el%20uso%20de%20historias%20sociales
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Incloem també les tècniques de  modelatge
18

 conductual; es basen en els principis teòrics de 

l’aprenentatge desenvolupat per Bandura. Es fonamenta en el fet que les conductes s’aprenen 

mitjançant l’observació. Utilitzant aquesta tècnica en les sessions  de psicomotricitat la 

mestra, com la resta d’infants, poden servir com a models per aprendre habilitats socials, ja 

que actuen com a estímul per a què l’infant amb SA generi conductes paregudes a les  

persones properes a ell. 

 

A vegades,  els companys no disposen de la suficient  informació per  reaccionar davant  

comportaments inusuals de  l’infant amb SA o simplement,  no saben de quina manera poden  

establir un contacte amb ell. En aquest cas, és la mestra qui pot presentar-se com primer 

model, i no només en moments puntuals, sinó que seria recomanable que poguessin anar 

observant algunes de les estratègies utilitzades per establir la relació amb aquest alumne.  

 

Per altra part, per afavorir la inclusió de l’infant amb SA es pot plantejar  l’establiment d’un 

“company ajudant” (Coto, 2013) que podria facilitar aquest camí, ja que disposaria de 

l’oportunitat per establir una relació amb un altre de la seva edat cronològica i poder 

desenvolupar les habilitats socials apreses en el transcurs de les diferents intervencions 

realitzades pel mestre.  

  

Hem de tenir en compta que si s’opta per utilitzar aquesta estratègia, s’haurà d’intentar  que 

aquest “company ajudant” no sigui sempre el mateix sent recomanable  anar canviant de 

company per dos motius: el primer, que l’infant amb SA vagi interaccionant amb tots els nens 

i nenes del grup i per tant, vagi adaptant-se progressivament a noves formes de joc, de temes 

de conversa, etc. I per l’altra, el company ajudant necessita també  jugar lliurement, sense cap 

responsabilitat, doncs és un aspecte fonamental de la P.P. Una bona estratègia seria utilitzar 

un calendari de joc a l’espai d’assemblea on cada sessió un o diversos companys 

acompanyessin, en algunes de les parts de la sessió, amb ell.   

 

Una altra actuació per poder atendre a la diversitat i en especial per atendre a les dificultats  

que presenta l’infant amb SA a l’àrea social, seria el plantejament de propostes d’activitats de 

joc i d’interacció per potenciar les relacions entre aquest infant i els seus companys. Encara 

que aquestes situacions sorgeixen de forma espontània a la sala entre els infants, l’alumne 

                                                           
18

 Per disposar de més informació:  http://psicologia.isipedia.com/tercero/tecnicas-de-intervencion-cognitivo-

conductuales/06-tecnicas-de-modelado-y-entrenamiento-en-habilidades-sociales 
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amb SA no sol presentar les estratègies necessàries per integrar-se en les activitats de joc dels 

seus companys, ni menys les genera. Per tant, el mestre pot dur a terme actuacions que 

propiciïn aquestes relacions com podrien ser activitats de jocs compartits i simples, que 

fomentin la col·laboració, i en el qual quedin ben definits els rols de cada integrant per evitar 

al màxim frustracions per part de l’alumne amb SA. 

 

També, aquests infants solen tenir  jugarois preferits o classes de jocs en els  quals se senten a 

gust mentre juguen, potser perquè s’adapten bé a les seves necessitats i característiques o 

perquè li tenen una gran estima.  Aprofitar aquest material com a mitja  per aconseguir un 

apropament dels seus companys cap a ell despertant l’interès, podria convertir-se en un 

moment ideal per establir bones relacions.  

 

 Així mateix, una vegada exposats algunes de les estratègies per atendre a les dificultats 

socials dels infants amb SA, no podem deixar de costat la idea  que molt sovint aquests 

infants necessiten el seu espai i el seu temps per jugar tot sols. Una bona estratègia seria que 

1/2 sessió jugues amb els companys i l’altra ½ tot sol si ho demana o s’observa la seva 

necessitat. ( Attwood, s.d). En aquest cas, tenir un apartat en l’assemblea que identifiques 

cada un d’aquests temps, facilitaria en gran mesura la seva identificació per part de l’infant.  

 

Pel que fa a l’àmbit de les habilitats de comunicació i comprensió, Lord (s.d) ens detalla 

algunes de les recomanacions per poder atendre les dificultats que presenten  aquests infants 

en aquest aspecte.  

 

Segons aquest autor, serà primordial que el mestre, davant qualsevol interacció comunicativa, 

com per exemple, en els moments d’assemblea en el ritual d’entrada o sortida, garanteixi que 

l’infant està escoltant i prestant atenció i procurar ser èxplicits al donar instruccions, doncs si 

són explicacions llargues amb gran quantitat d’informació, tendeixen a desconnectar de la 

realitat.  

Una estratègia que facilita en gran mesura la comprensió de qualsevol informació és 

mitjançant suports visuals. En aquest cas, seria recomanable utilitzar imatges (fotografies o 

dibuixos) que realment estiguin relacionades amb els moments o situacions d’aquesta pràctica 

amb la intenció de què siguin el més significatives possibles.  
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Els moments de rituals d’entrada i sortida són bons per a què l’infant vagi adquirint i 

desenvolupant tècniques de comunicació. El docent ha d’anar ensenyant-li habilitats bàsiques 

de comunicació com poden ser: saber escoltar, no interrompre i esperar el seu torn de paraula, 

etc. Així mateix, són bons moments per a què l’infant pugui expressar els seus desitjos i 

vivències, exterioritzi els moments agradables o desagradables, les relacions difícils que s’han 

plantejat a la sessió, com també, les seves pors i inquietuds, entre d’altres; d’aquesta manera 

l’infant, amb l’ajuda del mestre, pot anar interioritzat bones estratègies de comunicació. 

També, tota aquesta informació és de gran valor, ja que possibilita fer una anàlisi de les 

capacitats i dificultats que expressa l’infant i es pot valorar el plantejament de noves 

actuacions per abordar-les si fos el cas. 
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5.1.b) Activitats 

  

PROPOSTA: Habilitats de imitació, comunicació elemental y atenció conjunta. 

Justificació 

Amb aquesta proposta d’activitats és pretén que l’infant pugui desenvolupar les habilitats socials i de comunicació, entre altres capacitats, mitjançant el joc simbòlic amb 

l’adult, ja que la intenció és recrear les pautes de funcionament social, de forma que l’infant pugui imitar i interioritzar les conductes  d’una manera significativa i 

motivadora. 

Així mateix, es potencia la possibilitat d’una interacció més individualitzada fet que facilita intervenir sobre els aspectes més importants de la comunicació com són els 

gestos, les emocions facials, etc. 

 

Objectius 

-Aprendre a cooperar, compartir, ser flexible i a començar, mantenir i finalitzar el joc social.  

- Desenvolupar i potenciar les estratègies comunicatives  i d’habilitat socials mitjançant el joc simbòlic.   

- Desenvolupar la imaginació i creativitat, evitant els jocs restringits i repetitius. 

 

Materials 

-Jugarois preferits dels alumnes que duguin de casa. 

- Pòster o mural  amb imatges i/o frases (depenent el nivell de desenvolupament dels infants) amb els passos de presentació del jugaroi. 

 

Activitats 

Activitat 1. Presentem i juguem amb el nostre jugaroi preferit.                                                         Temps: A l’assemblea. Al ritual d’entrada. 

La intenció és utilitzar un objecte significatiu dels infants, per a què tots els presentin a la resta.  

A la zona d’assemblea, el mestre haurà de col·locar un mural amb imatges i/o frases curtes per a que els infants tinguin una guia de presentació de les característiques del seu 

jugaroi. Els oients poden fer preguntes aixecant la mà. Així mateix, els mateixos infants poden  proposar opcions de joc amb el material presentat. 
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Activitat 2. Comencem a jugar plegats                                                                                                          Temps: Moment central  de l’expressivitat motriu
19

. 

 Primer el mestre es realitzarà una intervenció directa amb l’alumne, per a què aquest vagi interioritzant habilitats de comunicació. Serà necessari que aquest plantegi uns 

episodis de joc curts però elaborats, d’uns 5 minuts, partint dels interessos de l’infant en els que la interacció es faci conjuntament.  

 

Segons Cornago ( s.d, citat per Forero, 2013) els passos bàsics per començar a establir les bases del joc conjunt consisteix a imitar en un principi els seus jocs i anar dotant-

los de sentit amb petites pautes estructurada, d’aquesta manera,  es poden aconseguir majors possibilitats d’establir moments d’interacció  entre infant-adult i serà més fàcil  

que l’infant pugui imitar el joc plantejat pel mestre.  

 

Segons les capacitat de joc i de comunicació es vagin desenvolupant  en l’infant, es passarà a jugar en petits grups amb aquests materials. Serà necessari que en aquest grup 

estigui inclòs el seu company tutor, el qual tingui unes directrius de joc definides anteriorment pel mestre.  

 

Consideracions 

- Introducció de frases senzilles que siguin fàcils d’imitar amb l’objectiu de potenciar la comunicació recíproca.  

- Utilització de suports visuals amb imatges de les diferents seqüències del joc de forma que l’infant amb SA pugui anticipar i entendre el context del joc per exemple, 

targetes amb els possibles acabaments del joc.  

- Recordar les  normes i regles de joc, entre les quals es trobarà la norma de què per jugar individualment primer serà necessari jugar conjuntament amb un altre. 

- Si l’infant té dificultats per participar en el joc, no obligar. 

- Establir un espai a la sala per aquest tipus de joc. 

  

 

                                                           
19

 Moment central de la sessió:  Temps per al joc sensoriomotor i el joc simbòlic ( Arnaiz, Rabadán, Vives, 2008, p.118). 
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5.2. BENEFICIS DE LA P.P EN RELACIÓ AMB LES DIFICULTATS EN EL 

DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL. 

 

Són molts els beneficis que la  psicomotricitat aporta al pla emocional dels infants. Entre els 

aspectes emocionals que desenvolupen, Gónzales i Prieto (2009) destaquen que reforça l’ 

autoestima i la personalitat mitjançant l’autorealització, ja que  l’infant pot aconseguir, sense 

cap tipus de pressió i/o obligació per part de l’adult, les seves aspiracions i/o objectius. En 

aquest sentit, una bona estructuració de l’espai podria facilitar  la integració social sobretot si 

les sessions i la sala estan adaptades  a les característiques de l’infant impedint d’aquesta 

manera una disminució de les frustracions i situacions d’estrès. 

Igualment, Sugrañes et. al.(2007, p.26) dona gran importància al paper del mestre a l’hora d’ 

intervenir, ja que ha d’ajudar a valorar i canalitzar de forma convenient les reaccions 

negatives i d’aquesta manera, l’infant progressivament pot anar reconeixent les emocions i  

adquirint un control sobre elles. En aquest cas, els principis actitudinals del mestre  és uns 

dels aspectes essencials per acompanyar a  l’infant amb SA en el seu procés de maduració 

psicològic i socioemocional. El mestre ha d’aconseguir crear un ambient de seguretat afectiva 

i d’acollida on el nen pugui expressar-se tal com és i poder anar construint la seva identitat, 

autoestima i autonomia.  ( Arnaiz, rabadán & Vives, 2008, p.125).  

Però a la sala de psicomotricitat convergeixen molts factors que poden afectar en gran mesura 

a l’àmbit emocional de l’infant amb SA, provocant situacions estressants per l’infant que 

donen respostes emocionals fora de context o conductes problemàtiques. 

El mestre ha de tenir en compta que, normalment les persones amb SA presenten un estat 

d’alerta continua (Comin, 2011) que generen estats emocionals que desemboquen en crisi 

d’ansietat, depressió, frustració,...etc. També, es pot donar el cas que presentin estereotípies 

i/o comportament repetitius.   

Basant-nos en les característiques dels infants amb SA podem identificar algunes de les  

causes d’aquestes conductes. Per una part,  està relacionada amb la teoria de la coherència 

central. Així és, una de les característiques que presenten molts d’aquests infants és la 

hipersensibilitat
20

 a certs estímuls de l’exterior com és l’excés de soroll, les altes 

                                                           
20

 Hipersensibilitat sensorial: Dificultat en la interpretació i organització captada pels òrgans sensorials del cos. 

Recuperat de http://childmind.org/article/preguntas-frecuentes-procesamiento-sensorial/ç 

http://childmind.org/article/preguntas-frecuentes-procesamiento-sensorial/ç
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temperatures, les sensacions tàctil i olfactives, etc. que fan que saturin els seus sentits. Si 

alguna vegada hem estat a una sessió de psicomotricitat a l’escola amb els infants de l’etapa 

d’infantil, podem saber que aquests estímuls els acreixen, ja que el joc espontani i lliure 

d’aquests els generen.  

Altra causa podria ser la generada per les dificultats que presenten en la teoria de la ment.  

Aquest problema li generen estats d’ansietat perquè no comprenen els seus iguals i per tant, 

no poden establir relacions socials òptimes. També, per  les dificultats en la funció executiva, 

ja que, encara que la mestra estructuri el temps d’activitats i l’espai de la sala, a vegades 

ocorren canvis o imprevistos al llarg de la sessió que influeixen en el seu estat emocional.  

A més a més, se li suma el grau de  capacitat de la qual disposen per gestionar les emocions. 

És cert que en l’etapa d’educació infantil encara estan adquirint destreses i progressant en 

l’àrea emocional, però els infants amb SA van amb molt més retard, contant-li encara més que 

als seus iguals poder reconèixer les seves emocions i les dels altres (Morán, s.d).  

Com hem vist, la psicomotricitat té un gran valor en el desenvolupament emocional, però les 

condicions de la sala, quan no es preveu l’atenció amb l’alumnat amb SA,  poden disminuir 

els seus beneficis sobre aquests. És per això, que serà necessari prestar atenció i observar les 

seves conductes davant cada situació i adoptar accions per eliminar, o disminuir, els factors 

negatius que interrompen el progrés en l’àrea emocional del nen amb SA.  

 

5.2.a) Estratègies d’intervenció 

 

Una de les estratègies que es poden utilitzar per poder atendre a les necessitats emocionals 

dels infants amb SA dins la sala de psicomotricitat és mitjançant la creació d’un “racó de la 

calma”. Aquest és un espai on el nen pot acudir davant una situació de crisi, o quan sent que 

la sessió de psicomotricitat l’està desbordant. Mitjançant aquesta estratègia la mestra pot 

observar i controlar l’infant en aquests moments.  

Seria recomanable  incloure una activitat per l’infant on aquest pugui aprendre una estratègia 

d’autocontrol emocional; un exemple seria “la tècnica de la tortuga”
21

. Encara així, hem de 

                                                           
21

 Per tenir més informació sobre aquesta tècnica: https://ptyalcantabria.wordpress.com/tdah/la-tecnica-de-la-
tortuga/ 
 

https://ptyalcantabria.wordpress.com/tdah/la-tecnica-de-la-tortuga/
https://ptyalcantabria.wordpress.com/tdah/la-tecnica-de-la-tortuga/
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tenir present que les circumstàncies del context limiten molt la capacitat de la persona que per  

tranquil·litzar-se, ja que dins la sala hi ha un alt nivell d’accions i soroll, però  oferir-li un 

espai  per poder desconnectar serà un recurs que, probablement, afavorirà la seva inclusió en 

aquesta activitat.  

Per saber com actuar davant un moment d’explosió emocional, Cobo i Morán (s.d, p.37), 

dóna unes directrius que consisteixen en:  

1-no donar-li cap explicació o indicació.  

2- Retirar-lo a un entorn més tranquil.  

3- Mantenir i transmetre-li calma, deixar-li “el seu temps”.  

4- Una vegada que l’infant s’ha tranquil·litzat, la mestra pot explicar-li el que ha succeït 

verbalment, i millor si s’està utilitzant les històries socials actives, fer-hi ús d’aquesta llibreta 

per donar suport visualment.  

Finalment, podem ajudar-lo a reconèixer l’emoció, el seu comportament, les conseqüències 

que ha generat aquesta conducta i quines possibles alternatives podria fer-hi ús davant 

l’estímul que ha generat la seva conducta. Si tenim l’oportunitat, podem oferir-li anar al racó 

de la calma o si és necessari, sortir durant un temps de l’activitat de psicomotricitat o valorar 

si és recomanable que abandoni definitivament la sala.  

Altra proposta per dur a terme dins la P.P és la relaxació. Sugrañes,et. al  (2007) exposen que 

és una tècnica que ajuda a eliminar tensions musculars, a conèixer les sensacions captades per 

el propi cos i les seves parts, però també, és una  tècnica que facilita el control de  l’estrès i 

facilita el benestar emocional. (p.115). En relació amb aquesta proposta, plantejar aquesta 

activitat al final de la sessió possibilita que l’infant amb SA vagi adquirint tècniques i 

habilitats d’autocontrol de la respiració que li possibilitarà, una vegada apresa la tècnica, 

utilitza-la per afrontar les situacions d’estrès.  

Finalment, tenint en compta els recursos personals disponibles, aprofitarem les recomanacions 

de Lapierre (2011, citat per Llorca i Sánchez ) sobre establir un espai a la sala específic on es 

situí el mestre. Introduir  aquest  espai delimitat per algun objecte com un matalàs o corda en 

forma de cercle, facilita que l’infant amb SA pugui acudir davant qualsevol dificultat o 

necessitat, evitant-li la frustració que pot generar la recerca de l’adult per tota la sala. 
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5.2.b) Activitats 

 

PROPOSTA: Coneixement de les emocions i la seva expressió corporal. 

Justificació 

 

Segons Ortiz (2002) “ la expressió corporal s’entén com la  capacitat de “revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través del cuerpo y el 

movimiento, es decir, expresar” o “reforzar la utilización del cuerpo y el movimiento como medios de comunicación, es decir, comunicar” (citat per Castillo &Rebollo, 

2009).  

Els infants amb SA presenten una manca a l’hora de controlar les seves emocions, per això aquesta proposta d’activitat té la intenció d’oferir a l’infant l’oportunitat de  

reconèixer i manifestar les emocions  en un entorn  simulat, ajudant-lo a entrenar en el reconeixement d’emocions pròpies i alienes per poder utilitzar-les en els contextos i 

situacions  reals. Així mateix, possibilita l’adquisició d’estratègies comunicatives verbals i no verbals.  

 

Objectius 

-Identificar les emocions i saber expressar-les  mitjançant el propi cos.  

- Desenvolupar estratègies d’autocontrol emocional.  

 

Temps 

Després de l’activitat d’expressió motriu. 

 

Activitats 

 Activitat 1. Expressió d’emocions. 

La mestra disposarà en el centre de l’assemblea d’unes cartes amb fotografies que identifiquin cada una de les emocions bàsiques. 

Per ordre cada infant descriu una situació que hagi viscut a la sala de psicomotricitat en el que hagi experimentat i l’ha d’identificar amb la foto.  

Entre tots han de decidir la millor opció per afrontar la situació expressada.  

 



35 
 

Activitat 2: endevinem quina emoció és. 

Una vegada que ja saben identificar cada imatge de la fotografia amb l’emoció, la mestra agafarà totes les targetes. Seguidament convida a un dels alumnes a agafar-hi una i 

ha d’intentar expressar corporalment la emoció. La resta a d’endevinar  quina ha estat representada.  

 

Consideracions 

Fer una gravació de l’activitat, d’aquesta manera es podran revisar i analitzar entre tot el grup, o únicament per l’infant amb SA, sempre que sigui necessari.  

Així mateix, quan li toqui representar a l’infant amb SA servirà per avaluar el procés d’aprenentatge de l’infant pel que fa  a la capacitat d’identificació i expressió de les 

emocions.  

 

Recursos 

La revisió i utilització d’aquest TFG publicat per la Universitat de Navarra i realitzat per Virginia Abete ( 2015) amb el títol de “ La educación emocional en infnatil, a través 

de la spciomotricidad innovadora”. Aquest  es pot convertir en una bona eina per dur a terme aquestes tipus d’activitats. En ell es seqüències diverses propostes relacionades  

amb  desenvolupament emocional i  (enllaç: http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18347/TFG%20-

%20Virginia%20Abete%20Ortiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y ) 

 

 

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18347/TFG%20-%20Virginia%20Abete%20Ortiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18347/TFG%20-%20Virginia%20Abete%20Ortiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.3.  BENEFICIS DE LA P.P EN RELACIÓ AMB LES DIFICULTATS EN 

L’ANTICIPACIÓ I FLEXIBILITAT. RIGIDESA MENTAL I NORMES. 

 

Uns dels trets característics dels infants amb SA és la  dificultat a la funció executiva i en la 

coherència central, mostrant a una falta d’estratègies per enfrontar-se a les noves situacions i 

canvis al seu entorn immediat i donant com a resposta la producció de rutines i/o rituals 

específics no funcionals que els ofereixen certa seguretat i generant moments d’angoixa i 

ansietat ( Cobo i Morán, s.d, 131).  En aquest sentit,  l’estructuració temporal per a cada 

activitat de la sessió pot facilitar que l’infant pugui adaptar-se a aquesta pràctica i facilitant 

que l’infant pugui anar desenvolupant les diferents capacitats que es promou amb la P.P. 

 

En moltes ocasions aquests infants presenten una inflexibilitat manifestant-se mitjançant un 

joc repetitiu i amb pocs arguments ( Llorca i Sanchez, p,18). Els objectius d’aquesta pràctica  

ofereixen una gran diversitat d’oportunitats per desenvolupar la  creativitat i les persones amb 

SA presenten limitacions en la seva capacitat creativa, impedint que es conformin com a 

persones que puguin identificar dificultats, buscar solucions o generar possibles hipòtesis i 

provar-les. Així mateix, facilita que els infants puguin desenvolupar les diferents etapes de 

joc.  

 

Així mateix, les diverses situacions que succeeixen a la sala com a resultat dels moviments, 

jocs i  interaccions de tot el grup, possibilita, sempre i quan s’intervingui de forma adequada, 

que l’alumne amb SA vagi adaptant-se a la realitat de l’entorn, sempre canviant. (Iglesias, 

2016).
22

 

 

 

5.3.a) Estratègies d’intervenció 

 

Si enfoquem la mirada a la P.P dins  l’àmbit escolar, pot ser que la sala, com espai afavoridor 

de l’espontaneïtat de l’infant, pugui convertir-se en  un lloc poc apropiat per atendre les 

dificultats que presenten en aquest àmbit els alumnes amb SA, i per tant, poc afavoridor de la 

seva inclusió. Per  contrarestar-ho, una bona estratègia seria  organitzar el temps de les 

activitats i l’espai de la sala, com veurem a continuació. 

                                                           
22

  Informació  facilitada per Asunció Iglesias, psicomotricista del CEP “Mafalda”. 
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L’espai d’assemblea per dur a terme el ritual d’entrada i sortida té moltes possibilitats per 

poder anticipar les activitats que es duran a terme en la sessió, així com altres aspectes que 

facilitaran l’adaptació de l’infant amb SA a la pràctica psicomotriu.  

 

Un factor de gran utilitzat, que ajuda a tots els infants, és crear un espai amb diversos panells 

que indiquin les normes dins la sala,  un horari de la sessió, l’amic tutor d’aquell dia, un espai 

per indicar les activitats proposades per la sessió, etc. D’aquesta manera abans de començar el 

moment sensoriomotor, tots podran parlar i recordar els aspectes més significatius i anticipar 

qualsevol activitat o canvi dins la sessió. Amb aquesta informació s’evitarà en un alt 

percentatge  qualsevol rebuig i conducta inadequada per part de l’infant amb SA. 

 

Per atendre als moments de conflicte i crisi emocional, seria recomanable utilitzar un  “Kit de 

emergencia” (Smith, Adreon, Gilitz, s.d). Consisteix en disposar d’una caixa amb materials 

preferits de l’infant; materials que li generin sensacions de confort i benestar amb l’objectiu 

de desenfocar l’atenció sobre el problema i per tal d’aconseguir una disminució d’aquestes 

emocions. Però s’ha de valorar el seu ús, ja que a vegades pot ser contraproduent perquè  pot 

contribuir a què l’infant repeteixi les conductes negatives per tal de tornar a tenir aquests 

objectes preferits.  

 

Altra manera d’afavorir que l’infant senti que té control sobre l’ambient és donant-li  

l’oportunitat d’elegir l’activitat o el joc per si mateix, proporcionant-li dues opcions que, en 

aquest cas, vagin en consonància amb les finalitats de la P.P. L’oportunitat de poder tomar 

l’opció més desitjada afavoreix que, a més de què l’infant tingui la sensació d’un major 

control, també afavoreix  que  incrementi la seva motivació i atenció davant l’activitat, 

augmenti la seva autonomia, ja que per si sol pren decisions. (Smith,Adreon, Gilitz, s.d). 

 

Un aspecte que pot afavorir  la seva capacitat d’adaptació i orientació  a l’espai de la 

psicomotricitat és pintant cada paret de la sala d’un color diferent. Amb aquesta proposta  

podem aconseguir que  sàpiga on pot realitzar cada activitat per exemple, l’espai per col·locar 

els materials una vegada acabada la sessió o l’espai on es troba el “racó de la calma”, etc. Així 

mateix, seria adequat  que en els moments que la mestra no estigui intervenint amb l’infant, 

romangui a un espai on aquest pugui acudir en cas de necessitat, com ja es va explicar en 

apartats anteriors.  
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Per últim, en relació amb el temps de cada activitat, l’infant amb SA necessita disposar 

d’informació per poder controlar  el temps, impedint l’ansietat que els genera els canvis 

sobtats. En aquest cas, el mestre ha de prestar atenció per anar informant del temps que falta 

per finalitzar l’activitat que s’està fent en aquell moment per exemple, quan queden pocs 

minuts per acabar el temps de representació o el moment de recollida de material.  Una 

proposta, sempre que l’infant hagi rebut les explicacions pertinents,  seria utilitzar un rellotge 

de grans dimensions que possibiliti que aquest pugui  revisar el pas del temps i tenir un major 

control sobre ell. 

 

Així mateix, hem de tenir en compta, que aquests infants normalment necessiten més temps 

per acabar les activitats o es poden frustrar si apareixen moments d’estrès, per això serà 

necessari valorar que l’infant tingui el suficient. 
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5.3.b) Activitats 

 

PROPOSTA: Organitzar espais i materials 

Justificació 

Els infants amb SA necessiten tenir un cert control sobre l’ambient, per això fer-los partícips de la decoració i organització dels materials de la sala pot afavorir el 

desenvolupament de la seva autonomia, seguretat i benestar dins la sala de psicomotricitat.  

En aquest cas, el mestre pot establir unes directrius d’organització que possibilitin a l’infant amb SA poder sentir-se còmode i segur en aquest ambient. 

  

Objectius 

-Participar en l’organització de la sala de psicomotricitat. 

-Ser conscient de la dinàmica dins de la sala. 

 

Activitats 

 Activitat 1. Organitzem plegats els materials de la sala de psicomotricitat.                             Temps:  A l’inici de curs i/o quan s’introdueix un espai o material nou a la sala.  

 

Amb  la mestra de psicomotricitat poden organitzar la sala revisant i col·locant la zona d’assemblea amb els diferents pòsters de normes. També, creant el racó de la calma, 

etc. 

 

Activitat 2.  Preparem plegats la sessió de psicomotricitat.                                                      Temps: Al llarg del curs. 

 

Així mateix, al llarg del curs l’infant amb SA pot col·laborar amb la construcció  de la torre de mòduls i diferents circuits amb els objectes disponibles per a aquest fi, etc.  

També, pot col·locar les imatges que identifiquen cada activitat en l’ordre d’execució al llarg de la sessió per exemple: ritual d’entrada: ens posem els calcetins, passem llista 

i recordem normes, quina activitat de representació està programada per aquella sessió, etc.  

Una vegada organitzada la sala, la mestra pot conversar sobre que ocorrerà amb l’organització establerta inicialment amb l’acció de joc de tot el grup, anticipant-li la 

dinàmica de la sessió i les relacions que s’estableixen entre els infants, els materials i l’espai. 
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Consideracions 

-Realitzar un horari visual de cada activitat programada per la sessió i quina activitat anirà després de la sessió de psicomotricitat. 

-Anticipar sempre quan falta per acabar l’activitat en desenvolupament. 
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5.4. BENEFICIS DE LA P.P PER ATENDRE LES CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

I DIFICULTATS MOTORES. 

 

Encara que aquests infants presentin una aparença molt similar als seus companys, 

generalment mostren un retard o problemes en les adquisicions motrius per presentar-hi  

disfuncions  a la  funció de la coherència central. A més, Attwood (s.d) identifica que aquests 

infants mostren  dificultats per sincronitzar i imitar els moviments.  

 

El plantejament dels objectius de la P.P  de Sugrañes et.al  és “conseguir paulativamente la 

independecia segmentari de los diversos miembros y articulaciones, y la diferenciación de los 

diversos elementos del esquema corporal”( 2007, p. 123), per tant, estem davant una pràctica 

educativa que afavoreix en gran mesura el progrés en aquesta àrea. 

Amb la P.P  l’infant és estimulat amb una gran quantitat de propostes motòriques, augmentant 

amb elles noves possibilitats de moviment  corporals i d’activitat, tot això baix un espai segur 

i acollidor.  

Aquestes oportunitats de moviments i postures corporals fomenten la producció  de noves 

estructures nervioses a nivell cerebral, ja que aquest òrgan processa un major nombre 

d’informació sensorial  i per tant, en condicions normals,  existeix una  millora considerable a 

l’àrea motora. Així mateix, es desenvolupen aspectes psicomotors que estan relacionats entre 

si, entre els quals  els autors anteriorment nomenats destaquen: la tonicitat, el control postural, 

l’equilibri, la coordinació dinàmica general i la coordinació viso-motriu (p.111). 

 

5.4.a) Estratègies d’intervenció 

 

Els exercicis de relaxació “ayudan a los niños a tomar conciencia de sus propias sensaciones, 

así como favorecer la elimincaión de la fatiga e ir consiguiendo un mayor equiibrio del estado 

emocional”, Així mateix també, “ayudan a interiorizar el esquema corporal” (Sugrañes, et al., 

2007, p.115). Serà necessari tenir en compta els factors ambientals com: un ambient tranquil, 

si és possible amb música suau, i si cal,  es pot anar introduint petits massatges realitzats per 

la mestra o per algun company. En aquesta tècnica es posarà atenció sobre la respiració i, com 

aquests infants solen tenir moltes dificultats a l’àrea de motricitat fina, es pot anar verbalitzant 
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les parts del cos que han d’anar sentint i relaxant prestant atenció sobre l’espatlla, braç i mà, 

etc.  

Les activitats de  representació (activitat gràfica) afavoriran les capacitats motrius fines, com 

hem dit que existeix una majoria d’infants amb SA que presentes problemes en aquesta àrea. 

Amb aquesta activitat, no només estem afavorint la representació d’allò a què ha jugat o sentit 

a la sessió, sinó que també beneficia al desenvolupament dels diferents components motòrics  

com  la postura del cos parcial (braç, mà, etc.) o total ( tot el cos) i l’equilibri, ja que ambdós 

estan íntimament relacionats perquè es necessita repartir el pes i la tensió, així mateix es va 

definint la lateralitat i la coordinació i dissociació de l’extremitat superior.  

Així mateix, influeixen en els aspectes perceptius tàctils, doncs no únicament es pot utilitzar 

el dibuix com a forma de representació, sinó també plastilina, petites construccions amb 

materials de diferents materials i formes, així com visuals, utilitzant diferents colors, les 

formes gràfiques: el fons i la forma, la posició dels materials, la continuïtat o discontinuïtat, la 

proporció dels elements dibuixats, etc. (Sugrañes, et al., 2007, p. 285). 
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5.4.b) Activitats 

PROPOSTA: Sentim les parts del nostre cos 

Justificació 

Les activitats seguidament proposades tenen com a finalitat de què l’infant adquireixi un major control i coordinació corporal i la descàrrega d’estrès.  

 

En relació amb les activitats de relaxació, aquestes  afavoriran el reconeixement del propi cos, l’anàlisi de l’esquema corporal i  desenvolupa un ajust postural del cos 

(Sugrañes, et al., 2007), aspectes que beneficiaran en gran mesura les dificultats dels infants amb SA en relació a la coordinació dels moviments corporals; així mateix, la 

relaxació  es converteixen en una via per descarregar l’estrès que l’infant ha pogut sentir al llarg de la sessió com a conseqüència de l’excés sensorial que s’ha generat a la 

sala com a conseqüència del soroll, les sensacions tàctils amb els materials i les interaccions amb la resta de companys, etc.  

 

També, els circuits dissenyats a la sala possibilitarà a l’infant amb SA anar adquirint millors destreses motores, a què generen majors oportunitats d’acció i reconeixement de 

les mateixes limitacions i capacitats corporals.  

 

Objectius 

-Adquirir habilitats motores i de control postural. 

-Conèixer i dur a la pràctica una via per descarregar l’estrès. 

 

Activitats 

Activitat 1. Yoga                                                                                                                             Temps: Després de l’activitat sensoriomotora.  Abans del ritual de sortida. 

Mitjançant la pràctica d’algunes postures de la tècnica del  Yoga  (Martínez, s.d) s’afavoreix la que l’infant, d’una forma dinàmica i divertida, produeixi i  imitació les  

postures indicades. És una bona proposta, ja que a més es pot aconseguir que el nen amb SA i tot el grup arribin a relaxar-se i controlar el seu cos i respiració.  

 

Materials: Targetes amb diferents postures. És recomanable que apareguin les imatges de les seqüències i moviments del cos que haurà de fer per poder  aconseguir la 

postura final.  
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Activitat 2. Circuits                                                                                                                       Temps: Durant l’activitat sensoriomotora.  

Materials:Tots aquells que estiguin disponibles a la sala per dur a terme aquesta activitat com poden ser cons, cordes, bancs, etc.  

 

Els materials presents a  sala poden oferir múltiples possibilitats d’acció o afavorit el propostes  d’activitat múltiples i variades. Però el resultat és que l’infant amb SA 

executa una gran diversitat d’activitats motòriques.  Els circuits és una proposta que facilita que els infants es vagin trobant  amb una diversitat d’exercicis: pujar en diferents 

plànols d’altura, arrossegar-se per terra o passar gatejant per dins d’un cuc de tela, fer tombarelles sobre un matalàs, etc. 

 

Recursos 

¡A mover el esqueleto! és un blog  realitzat amb la intenció de dur a terme un projecte d’innovació a la segona etapa d’Educció Infantil  per a què la psicomotricitat s’utilitzi 

com a mitjà  per treballar tot tipus de continguts curriculars i es doni coherència i continuïtat als continguts de psicomotricitat a la resta d’àrees. D’ell es poden extreure 

moltes idees per treballar amb tot el grup, i adaptar-les per poder intervenir sobre l’infant amb SA.( Web: http://amoverelesqueleto.webnode.es/el-proyecto/) 

El sonido de la hierba al crecer és un blog on es poden trobar tot tipus d’informació sobre la síndrome d’una forma molt propera a l’usuari. En relació amb l’activitat de 

Yoga apareixen models de plantilles i recomanacions per realitzar l’activitat amb els infants que presenten aquesta síndrome.  (web: 

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/2013/03/he-comentado-varias-veces-que-la.html)  

 

http://amoverelesqueleto.webnode.es/el-proyecto/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Famoverelesqueleto.webnode.es%2Fel-proyecto%2F
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/2013/03/he-comentado-varias-veces-que-la.html
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6.CONCLUSIONS 

 

La pràctica psicomotriu en l’etapa d’Educació infantil  es converteix en una eina educativa 

per als mestres per ajudar als infants a la seva maduració física, afectiva, intel·lectual, social i 

emocional. Mitjançant el seu cos i el moviment, l’infant explora i descobreix el món que 

l’envolta. Però  els infants amb la síndrome d’Asperger presenten unes característiques  que 

requereixen respostes especials per a què puguin adaptar-se a l’ambient i a les situacions 

generades dins la sala de psicomotricitat de l’escola i puguin adquirir els beneficis d’aquesta 

pràctica, com fan la resta d’infants.  Conèixer les primeres i desenvolupar les últimes ha estat 

la finalitat bàsica d’aquest treball.  

Els resultats de les enquestes realitzades a mestres que duen a la pràctica la psicomotricitat 

amb algun infant amb SA, corroboren la necessitat de disposar d’un recurs per a la intervenció 

sobre aquest tipus d’alumnat mitjançant aquesta pràctica i per tant, aquest és un document que 

s’adapta a la realitat escolar.  

En el transcurs de la part pràctica d’aquest document  m’he trobat en una dificultat important, 

el fet de que la millor forma per poder atendre a aquest tipus d’alumnat és mitjançant la 

Pràctica Psicomotriu Terapèutica.  Davant aquests aspecte, la realitat és que en aquest cas es 

necessitaria una formació en aquest àmbit que la majoria dels mestres no tenen. Aquest fet, 

m’ha dut a tenir com a punt de partida  l’orientació educativa/vivenciada, ja que s’adapta al 

context escolar.   

Encara així, crec convenient destacar que aquest treball no s’ha redactat com a recurs per  

definir la metodologia psicomotriu educativa, sinó per donar a conèixer les seves 

potencialitats en cada una de les dificultats que presenta l’infant amb SA i com també, per 

oferir unes estratègies i propostes d’activitats per poder atendre a l’alumnat amb SA dins la  

sala i beneficiar també, la seva inclusió. 

Si bé es cert que existeix a l’abast una gran quantitat de bibliografia sobre la síndrome 

d’Asperger i la psicomotricitat,  és molt escassa la que aprofundeix  sobre ambdós aspectes 

conjuntament. Per tant, personalment on he trobat més  dificultat ha estat en la forma 

d’interrelacionar ambdós temes. 

També, per valorar i comprovar les diferències entre el model terapèutic i educatiu, m’ha 

servit de gran ajuda poder haver fet dues observacions dins la sala de psicomotricitat:  dos a 
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un centre educatiu i una a un centre terapèutic. He pogut extreure, que una de les dificultats 

que es troba un mestre en una sessió a l’escola és el fet de que acudeix tot el grup i per tant, 

no pot intervenir tant específicament sobre l’infant, l’espai, el temps i els materials d’igual 

forma que ho pot fer la terapeuta. Així mateix, en ambdós contextos m’ha servit per observar i 

analitzar les característiques de la síndrome en la sala i valorar que, aquest és un espai ideal 

per a què els distints professionals puguin observar, diagnosticar i avaluar aquests infants, ja 

que es converteix en un espai on l’infant s’expressa lliurement i mostra quina és la seva  

capacitat per interactuar i adaptar-se a l’entorn.  

En aquest punt, m’agradaria comentar que m’hagués agradat dur a la pràctica alguna de les 

propostes plantejades en aquest treball, però ha estat impossible, ja que és una posada en 

pràctica a llarg termini per avaluar els resultats de cada activitat sobre el desenvolupament de 

l’infant.   

Finalment, considero que el mestre que faci ús d’aquest treball requerirà establir una feina 

conjunta amb els altres professionals que intervinguin amb SA, establint els mateixos 

objectius i estratègies, possibilitant que els aprenentatges siguin realment contextualitzats.  

En conclusió, després d’haver fet aquesta investigació bibliogràfica  i  les observacions dels 

infants amb SA a les diferent sessions de psicomotricitat, d’evidència que aquesta pràctica pot 

considerar-se una part fonamental per atendre a les seves necessitats, sempre i quan  

s’estableixi uns criteris bàsics d’intervenció.   
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8.ANNEXES  

 

 Enquestes 

LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L’ÀMBIT ESCOLAR AMB ALUMNES AMB SÍNDROME 

D’ASPERGER. 

NOM: Elena                             DATA: 20.05.2016 

 

 

Formació en l'àmbit de la pràctica psicomotriu                  SI                 NO X  

-Has intervingut, o estàs intervenint, amb algun grup de l'etapa d'educació infantil on estigui matriculat 

un alumne/a amb Síndrome d'Asperger? 

SI      X          Curs:      P-4                                   NO 

-Has trobat alguna dificultat a l'hora d'atendre a les necessitats d'aquest infant (davant una situació de 

crisi, a l’hora de motivar el joc, etc.)    SI   X        NO 

-Consideres que facilitaria la teva intervenció disposar d’una guia bàsica sobre la síndrome i sobre les 

estratègies d’intervenció per poder oferir una atenció més adequada a aquest tipus  alumnes?   

     SI   X                    NO 

-Creus que milloraria la seva inclusió dins el seu grup?     SI    X           NO  

-Penses que els beneficis de la psicomotricitat milloraria la seva qualitat de vida? 

     SI X               NO 

Altra informació que puguis aportar d’interès (no obligatori): ____________. 
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LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L’ÀMBIT ESCOLAR AMB ALUMNES AMB SÍNDROME 

D’ASPERGER. 

NOM: Agueda                             DATA: 20.05.2016 

 

 

Formació en l'àmbit de la pràctica psicomotriu                  SI                 NO X  

-Has intervingut, o estàs intervenint, amb algun grup de l'etapa d'educació infantil on estigui matriculat 

un alumne/a amb Síndrome d'Asperger? 

SI      X          Curs:      P-4                                   NO 

-Has trobat alguna dificultat a l'hora d'atendre a les necessitats d'aquest infant (davant una situació de 

crisi, a l’hora de motivar el joc, etc.)    SI   X        NO 

-Consideres que facilitaria la teva intervenció disposar d’una guia bàsica sobre la síndrome i sobre les 

estratègies d’intervenció per poder oferir una atenció més adequada a aquest tipus  alumnes?     

   SI   X                    NO 

-Creus que milloraria la seva inclusió dins el seu grup?     SI    X           NO  

-Penses que els beneficis de la psicomotricitat milloraria la seva qualitat de vida? 

     SI X               NO 

Altra informació que puguis aportar d’interès (no obligatori): 

El fet de que el tutor estigui a la sala mentre es du a terme l’activitat millora molt en la meva intervenció sobre 

aquest infant. Em facilita informació per actuar davant moments de crisi, etc. 
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 Buidatge vídeogravació.  

 

SEQÜÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT D’UN CENTRE EDUCATIU  

EN TORN A LES CARACTERÍTIQUES D’UNA  ALUMNA AMB SA EN RELACIÓ AMB LES ÀREES de: 

 Habilitats socials,  emocional, comunicació,  motor, rigidesa i flexibilitat mental. 

 

DATA: 20.05.2016 

LLOC/ESPAI ON ES DUA ATERME L’OBSERVACIÓ:  CENTRE EDUCATIU 

MESTRES: 2 

Nº INFANTS A LA SESSIÓ: 25 

DURACIÓ SESSIÓ: 9’15-10’40 hrs 

 

                                    Moment de la sessió: RITUAL D’ENTRADA 

TEMPS SEQÜÈNCIA 

9h 23 m -Seuen tots en el banc de l’assemblea. Fa estereotípies amb dits. 

9h 29 m -Seu al costat de la seva companya preferida X.  Es col·loca els mitjons sense cap     dificultat. 

Quan acaba  efectua contactes corporals: una abraçada fora de context, li toca els cabells, la cama 

mentre dialoga amb ella. En cap moment hi ha contacte ocular. 

9 h 32 m No contacte ocular amb la docent mentre aquesta dialoga amb ella. Comencen a dir les normes 

entre tot el grup. Pareix que no presta atenció quan recorden les normes.  

9h 34 m -Aixeca el braç i quan la mestra comunica el seu torn, explica una norma amb gran detall, tot això 

sense mirar a la mestra ni als seus companys; mostra una mirada perduda. Es detecta  un to de veu 

baixet i sense cap entonació. 

 

                 Moment de la sessió: ACTIVITAT SENSORIOMOTORA 

TEMPS SEQÜÈNCIA 

 9 h 39m -Els infants han de construir la torre. L’alumna no es separa de x. Conjuntament van agafant 

mòduls i els col·loquen en mig de la sala. Evita que altra nena s’apropi i parli amb X espitjant-la 

fortament. 

9h 41m -La seva company X se’n va a altre lloc i ella tota sola agafa i transporta mòduls. Quan altra 

companya l’intenta ajudar ella la rebutja. 

9h 42m -Agafa un mòdul gran en forma de roda.  Dos  companys  més s’apropen i cooperen en el 

trasllat. Quan comencen a participar més, es gira i se’n va a cercar un altre. 

9h 49m -Ja s’ha muntat la torre.  La mestra informa que s’han de posar a la paret. Mentre la resta es 

prepara a la paret esperant la consigna per l’enderrocament de la torre, ella tota sola dona voltes 

per darrera la torre. 

9h 51m -Es col·loca a la paret al costat d’un company. Parla amb ell. Li mira a la cara. El somriu. Mentre 

esperen la consigna, canvia de posició dels peus i les mans que toquen la paret.  
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9h 51m -La mestra avisa de què estiguin preparats. Ella no mostra cap conducta d’estar prestant atenció. 

Tiren la torre.  

9h 52m -Juga tota sola. Agafa mòduls i fa una caseta . S’endinsa dins. Surt per dalt. Torna a dins per dalt. 

Ho repeteix 4 vegades. 

10h 06m -Dos nens s’interessen en la seva construcció. S’apropen i entren dins. Ella surt. Es separa. 

Espera a que se’n vagin. Puja per dalt i es queda dalt. 

10h 06m -Canvia de material i agafa un cuc que el posa dins la roda. El mou per la part superior. Es 

col·loca dins. Roman sense moure’s. Passa una estona gran de la sessió amb aquest material. 

Està tota sola. A vegades s’apropa algun company i mira pel forat. Ella els mira i riu. 

10h 9m -La mestra informa que s’ha acabat el temps i han de començar a recollir. Ella no participa 

quedant-se dins el cuc com estava fent fins llavors.  

 

                                               ACTIVITAT DE MASSATGE 

TEMPS SEQÜÈNCIES 

10h 16m -La mestra informa que es col·loquin per parelles. L’alumna va a cercar altra companya diferent 

a la d’abans. Li convida a què es tombi al seu costat.  

10h 17m -La mestra dóna pilotes. Comença la música. La companya passa la pilota per la seva esquena. 

Ella roman estirada panxa a terra. No deix de moure les cames i els peus. 

10h 19m -Canvien de  rol. Ara és ella qui fa el massatge. Mentre roda la pilota pel cos de la companya, 

són poques vegades les que mira el cos d’aquesta. 

 

                                  Moment de la sessió: RITUAL DE SORTIDA 

TEMPS SEQÜÈNCIES 

10h 21m -La mestra baixa suaument la música fins aturar-la. La mestra no ha dit res i  s’aixeca ràpidament. 

Agafa els seus calcetins. Se’ls posa tota sola. Mentre la mestra indica a la resta que s’han d’estirar 

col·locant-se de genolls i respirant ben profund.  

10h 25h -Seuen a l’assemblea tots plegats. Comencen a posar-se els mitjons mentre ella espera asseguda 

mirant-se les mans i movent-les. També el cos de davant al darrere. Parla amb el company del 

costat. La mestra informa que es l’últim dia hi que han de passar per dins del mòdul de roda, però 

abans han de dir adéu a la sala.  

10h 30m -La mestra va cridant per ordre. Ella s’aixeca amb intenció de que sigui el seu torn. La mestra diu 

que després de Y ho farà ella. Seu al banc i diu alguna cosa que té a veure amb la mort (no s’ha 

entès bé).  

10h 33m -És el seu torn. La mestra l’ha de parar per a què abans de passar pel forat del mòdul de roda digui 

adéu a la sala. Ho diu i amb dificultats passa per dins el forat.  

10h 34m -Es col·loca a la fila i discuteix amb un company per a què la seva companya X es col·loqui junt a 

ella. 
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 Recollida de dades observació directa. 

OBSERVACIÓ A LA SALA DE SPCIOMOTRICITAT D’UN CENTRE EDUCATIU  EN TORN A LES 

CARACTERÍTIQUES DE L’ALUMNE AMB SA EN RELACIÓ AMB LES  AREES de: 

Habilitats socials,  emocional, comunicació,  motor, rigidesa i flexibilitat mental. 

                                             -Observació directa- 

DATA: 13.05.2016 

LLOC/ESPAI ON ES DUA ATERME L’OBSERVACIÓ:  CENTRE EDUCATIU 

MESTRES: 2 

Nº INFANTS A LA SESSIÓ: 25 

 

 

INDICADORS DIFICULTATS. ADAPTACIÓ A LA SESSIÓ DE PRÀCTICA  PSICOMOTRIU 

Àrea motora 

-Moviments anòmals davant situacions d’extres, ansietat, etc.      

       SI          NO  X         -No ha aparegut cap situació al llarg de la sessió. 

 -Dificultats de  coordinació motriu  SI             NO X 

-Malaptesa motòrica        SI            NO   X                    

- Dificultats en l’equilibri      SI   X     - no té estabilitat.         NO    

 

Àrea social 

-Impossibilitat per interaccionar normal i recíprocament amb la resta.  

               SI   X            NO 

-Falta d’interès en interaccionar amb els seus companys.  SI   X           NO 

-Dificultats per interioritzat les normes socials.      

SI  - no recull el material finalitzada la sessió. No espera a les indicacions de la mestra.           NO                                 

-Conductes socials inapropiades.              SI                  NO X 
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Àrea comunicativa verbal/no verbal 

-Llenguatge verbal excessivament perfecte, fins i tot pedant.      SI  X           NO 

 -Alteracions prosòdia i to de veu.     SI   X          NO    

-Dificultats en la comprensió ( interpretació literal, etc.)  SI          NO X 

-Poc o cap contacte ocular   (dialogant, en la recerca de reafirmació de     l’adult davant accions 

generades, en el moments de joc compartit, etc. ).        SI  X             NO                  

-Limitació de gestos.      SI    X         NO         

Àrea emocional 

-Dificultats en l’autocontrol emocional.        SI   X             NO 

-Reconeixement de les emocions bàsiques.      SI             NO            - No es pot valorar. 

-Dificultats per posar-se en el lloc dels altres (empatia).     SI            NO 

 

Rutines 

- Mostra conductes disruptives davant els canvis?      SI  X        NO 

-S’adapta millor davant l’anticipació dels canvis d’activitat?    SI  X     NO   

 

Informació respecte a l’infant amb SA davant la pràctica psicomotriu a l’escola. 

-Explora la sala en la recerca de nous materials o espais?      SI   X            NO  

-Es queda sumida en un mateix joc, amb un mateix objecte?   SI   X       NO  

      En cas afirmatiu, normalment en quin tipus? Com l’anterior sessió, segueix jugant a fer una caseta 

per amagar-se dins.  

-S’ha adaptat a la dinàmica d’activitats sense dificultats ( ritual d’entrada, representació, etc.)?    

SI          NO X   - Tarda molt en deixar el que està fent i situar-se en l’espai i temps següent. 
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-Li costa canviar d’activitat?   SI   X         NO                   

 -Respecta les normes i regles de la sala?   SI   X . Amb dificultat                  NO    

-Cerca la ajuda de l’adult davant qualsevol dificultat?    SI  X          NO 

-Cerca company/s per jugar?    SI   X     - sempre la mateixa.                   NO    

- Utilitza els objectes per relacionar-se amb els seus companys?   SI  X       NO 

- Comparteix els objectes?   SI   X        NO  

-Accepta les propostes de joc del seus companys?    SI  X       NO 
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 Recollida de dades observació directa.  

OBSERVACIÓ A LA SALA DE SPCIOMOTRICITAT D’UN CENTRE TERAPÈUTIC   

 

 

DATA: 8.06.2016 

LLOC/ESPAI ON ES DUA ATERME L’OBSERVACIÓ:  CEP “Mafalda” 

PSICOMORICISTA: Asunción Iglesias.  

Nº INFANTS A LA SESSIÓ: 3 

OBJECTIUS DE LA OBSERVACIÓ:  

 

 Breu descripció de les seqüències de joc i de comportament de l’infant amb sa a la sessió de 

psicomotricitat terapèutica. 

 

 Anotació de la metodologia y les estratègies d’intervenció empleades per la psicomotricista al llarg de 

la sessió. 

 

 Identificació dels diferents moments de la sessió. 

 

 

INFORMACIÓ APORTADA PER LA PSICOMOTRICISTA.  

Dades de l’infant:  

- Pacient de 7 anys.  

- Fa un any i mig que acudeix a teràpia. 

- A l’inici presentava grans dificultats per interaccionar amb la resta de pacients.  

- En tot moment cercava l’ajuda de l’adult. 

- Grans dificultats a l’àrea social i comunicativa. 

- En referència a l’àrea motora: dificultats en l’equilibri i marxa afectada. 

- Al començament, sempre repetia el mateix joc i rutines. 

- El fet de realitzar la teràpia amb altres companys ha fet que la seva inflexibilitat disminuirà com a 

conseqüència de compartir l’espai, el temps i els materials   amb els altres pacients per exemple,  si ella 

feia la mateixa construcció sempre, els altres conscient o inconsicentment la destruïen fent que hagués 

d’adaptar-se a la realitat i al moment present. 

 

Informació sobre els esdeveniments sorgits a  la sessió:  

- El joc a estat molt imaginatiu, fins al moment, mai s’havia donat aquest tipus de joc on tots els pacients 

formessin part. 

- La pacient ha generat moltes emocions que ha sabut reconduir-les. 

 

VALORACIONS PERSONALS:  

- S’ha observat que la marxa està afectada. A l’hora de corres i pujar els mòduls les extremitats 

superiors  ni inferiors  no acompanyen el moviment del cos donant una sensació de malaptesa. 

- Mostra millor relació amb la psicomotricista que amb la resta de pacients. 

- Encara que participi en el joc generat pels seus companys, es mostra distància davant ells: no existeix 

contacte, mirades, acompanyament, etc. 
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CODIG D’INDETIFICACIÓ PER CADA UN DE LES PERSONES PRESENTS A LA SALA:  

P: PSICOMOTRICISTA. L: Pacient. X: Pacient 1. J: Paceint 2. 
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