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Resum
La falta d’integració dels reflexos primitius pot provocar una immaduresa cerebral
afectant el progrés de les habilitats bàsiques d’aprenentatge dels infants. Això implica que
dins la docència sigui cabdal el fet de saber com detectar si un infant presenta un reflex
que roman actiu i com s’ha d’actuar davant la situació.
El següent treball busca donar a conèixer el tema dels reflexos primitius i està enfocat al
diagnòstic primerenc (a l’etapa d’educació infantil) d'alteracions en el desenvolupament
motor causades per la falta d’integració de reflexos primitius, amb el propòsit de millorar
així el nivell d'aprenentatge i d’habilitats dels alumnes.
S’exposa també una proposta d’exercicis per tal d’afavorir la integració dels reflexos
primitius, donant pas a nous reflexos posturals o a patrons de moviment voluntaris
mitjançant el moviment. És una proposta senzilla dissenyada per posar en pràctica en
qualsevol centre educatiu d'infantil, afavorint el desenvolupament integral de l'infant i
focalitzant-se sobretot en l'àrea de psicomotricitat.

Paraules clau: desenvolupament psicomotor, reflex primitiu, educació infantil, aprenentatge, estimulació.

Abstract
The lack of integration of the primitive reflexes may lead to a deficiency on cerebral
maturity affecting the progress of children’s basic learning skills. Due to that it is
important within teaching to know how to detect if a child has a reflex that remains active
and how to act in that situation
The following work seeks to raise awareness about the issue of primitive reflexes and
focuses on the early diagnosis (at the stage of early childhood education) of alterations in
motor development caused by the non-integration of primitive reflexes, in order to
improve the learning level and skills of the students.
A proposal of exercises is also presented in order to boost the integration of the primitive
reflexes making way to new postural reflexes or patterns of voluntary movement through
movement. It is a simple proposal designed to be implemented in any childhood education
center, promoting the integral development of the child and focusing mainly at the area
of psychomotor skills.

Keywords: psychomotor development, primitive reflex, early childhood education, learning, stimulation.
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1. Introducció
Des que l’embrió s’està formant fins que l’infant té aproximadament un any de vida
sorgeixen respostes de moviment involuntàries que permeten que el Sistema Nerviós
Central es vagi formant i madurant, de manera que l’infant va desenvolupant i adquirint
el control motor (Rodríguez, 2019).
Explica Dos Santos (2017) que el desenvolupament motor dels infants deriva d’una
coordinació i continuïtat que comença dins l’úter matern amb l’aparició dels reflexos
primitius, que condicionen l’activitat motora del fetus. Aquests reflexos estableixen
l’inici del moviment del cos de l’ésser humà, van seguits dels reflexos posturals, del
control voluntari de les habilitats motrius bàsiques i, amb el temps, les habilitats motrius
específiques. Si aquesta evolució de moviments no es dóna, si els reflexos primitius no
són inhibits per donar lloc als moviments voluntaris, es retardarà el seu desenvolupament
motor i en conseqüència s’obstruirà la maduració cerebral.
És d’acord amb això que l’objectiu principal d’aquest treball és recollir informació per
saber si realment existeix una relació entre la inhibició dels reflexos primitius i un correcte
desenvolupament psicomotor. Mitjançant la revisió i la investigació bibliogràfica es
pretén aportar informació clara, actual i d’ajuda per a totes aquelles persones interessades
en el tema. Personalment crec que aquest tema és poc conegut pels professionals de
l’educació i no s’hi té gaire esment.
L’escola infantil juga un paper molt important com a institució educativa, ja que atén a
infants de 0 a 6 anys, etapa considerada com un dels períodes més importants de la vida.
Segons el Decret 71/2008, del BOIB de 27 de juny, l’Educació Infantil ha de tenir com a
finalitat contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels
infants. Afirma també que aquesta etapa ha d’atendre progressivament al moviment i als
hàbits de control corporal.
És per aquestes raons que m’agradaria que aquest treball de recerca servís per donar una
pinzellada d’informació i assabentatge sobre el món dels reflexos primitius i les possibles
conseqüències que pateixen les persones quan no els han inhibit de manera correcta.
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Voldria obrir una finestra d’interrogants, de curiositat i d’interès a totes aquelles persones
que llegeixin el meu TFG i que a partir d’aquí vulguin aprendre més sobre aquest temaper
tal de posar-lo en pràctica dins les seves aules i/o poder ajudar als infants que ho
necessiten. Amb la informació que es troba a aquest document les persones que fan feina
com a docents o fan feina amb infants haurien de poder identificar o detectar possibles
disfuncions o alteracions en els alumnes i intentar evitar que aquestes puguin influir de
forma perjudicial en el desenvolupament dels infants.
2. Objectius
Objectiu general
-

Fer una recerca bibliogràfica exhaustiva sobre la relació que existeix entre la
presència de reflexos primitius no inhibits i l’afectació d’aquests en el correcte
desenvolupament psicomotor.

Objectius específics
-

Conèixer la funció que té cada un dels sis reflexos que he elegit: Moro, Palmar,
Plantar, Tònic Asimètric Cervical, Espinal de Galant i Tònic Laberíntic.

-

Conèixer la relació existent dels reflexos primitius amb el cervell, els sentits i el
cos.

-

Saber quins són els senyals que ens avisen que un reflex primitiu segueix actiu.

-

Conèixer alguns recursos o activitats de millora per poder posar en pràctica a les
sessions de psicomotricitat de l’escola.
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3. Metodologia
Quant a la metodologia emprada per dur a terme aquest treball de revisió bibliogràfica
cal dir que es va començar per definir uns objectius clars i bastant delimitats. A partir
d’aquests, la recerca bibliogràfica va quedar en un marc més definit i estructurat, la qual
cosa va ser de gran ajuda a l’hora de cercar bibliografia. Vaig començar cercant
informació per tal de donar resposta al primer objectiu proposat i així com anava trobant
informació i anava llegint documents, anaven sorgint idees per crear apartats, seguir
investigant i cercant respostes.
Per a la realització d’aquest treball m’he documentat mitjançant llibres físics i documents
que he trobat a la xarxa.
Cada mes s’ha dut a terme una entrega al tutor, amb el consegüent feedback, per tal
d’avaluar la tasca que anava fent. Les tutories han servit per encaminar-me i anar
millorant el treball.
El treball s’ha estructurat en diferents apartats: una introducció que presenta el tema de
què tracta el treball, seguit d’un marc teòric on s’expliquen diferents punts enllaçats entre
si que ens aporten informació teòrica sobre el desenvolupament motor dels infants i de la
importància dels reflexos primitius en aquest. Després s’exposa el marc d’investigació en
el qual es reflecteixen aportacions de diferents autors que han investigat els Reflexos
Primitius. Per acabar, trobem les conclusions, on es presenten els resultats i la
recapitulació obtinguda de la revisió bibliogràfica duta a terme.
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4. Marc teòric
4.1 Evolució del cervell / desenvolupament cerebral: com funciona el cervell
El cervell humà, encara que no és el més gran, és l’òrgan més complex i desenvolupat
dels éssers vius.
“Quan naixem, totes les parts del nostre cervell ja s’han format però no s’han
desenvolupat a bastament, de manera que totes les parts que el conformen han
d’evolucionar i unir-se unes amb les altres a través del creixement i la ramificació
de cèl·lules nervioses i la mielinització de les fibres nervioses. Per tal que el
desenvolupament es pugui donar de manera correcta, el cervell ha de rebre
estimulació a través dels sentits.” (Dos Santos, 2017, pàg. 10).
Afirma Goddard (2005) que durant el desenvolupament prenatal el sistema vestibular és
remarcable pel seu desenvolupament primerenc, ja que està present cap a les vuit
setmanes després de la concepció, és funcional a les setze setmanes i mielinitzat en el
moment del naixement. És l’únic de tots els sistemes sensorials que està madur en el
naixement encara que durant els primers mesos de vida ha d’aprendre a interactuar
efectivament amb els altres sistemes sensorials per tal de formar connexions amb el còrtex
cerebral.
A més, explica que el cervell del nounat és immadur però està preparat per a sobreviure
mantenint les funcions vitals actives; a partir d’aquí les neurones creen una xarxa
complexa de comunicació sobre la qual es basarà el comportament i l’aprenentatge futur.
“Les capes de connexions motores es conceben com un sistema jeràrquic implicant
múltiples nivells de control” (Goddard, 2005, p.64)
Paul D. MacLean és l’autor que dóna el nom de Cervell Triu al model de cervell dividit
en tres nivells o estructures.
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Segons expliquen a Memoria Emocional (Fleche, 2015, par. 1) “el cervell humà consta
de tres formacions, nivells o cervells independents i cada un d’aquests posseeix la seva
pròpia intel·ligència, la seva pròpia subjectivitat individual, el seu propi sentit del temps,
el seu espai i la seva pròpia memòria.” Aquests tres cervells són, en ordre d’evolució, el
reptilià, el límbic i el neocòrtex, i Martínez (2018) els explica de la següent manera:
-

Reptilià: el cervell reptilià dóna cabuda als instints i a les funcions fisiològiques
naturals com la respiració, la digestió, el son, etc. Està situat just damunt del lloc
en el qual la medul·la espinal accedeix al crani. Aquest cervell inclou el tronc
encefàlic, el cerebel, el bulb raquidi i els ganglis basals.

-

Límbic: el cervell mitjà o mamífer és el sistema límbic, on s’acullen els records i
les emocions primàries. És capaç de connectar passat i present. És el centre de les
emocions, jutja el benestar, monitoritza el perill de supervivència, etc. S’activa
amb les emocions intenses i l’amígdala és l’encarregada d’avisar del perill. Aquest
cervell inclou el tàlem, l’amígdala, l’hipotàlem i l’hipocamp.

-

Neocòrtex: el cervell superior és el que ens diferencia dels altres animals, ja que
desenvolupa l’associació i el pensament i, ajudat pels lòbuls prefrontals, integra
pensament i emoció.

Imatge 1. Cervell Triu. [Dibuix]. Extreta de https://nemares.com/reflejos-primitivos/

Aquestes tres parts, interconnectades, s’envien informació des dels nivells inferiors cap
als superiors i van madurant a mesura que passa el temps. El cervell, com he explicat
abans, controla les emocions, els pensaments, la percepció, els estats d’ànim i la conducta.
És el motor del moviment (Cabrera, 2012).
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4.2 Experiència sensorial: les sensacions com a informació
Com s’ha dit anteriorment, el doctor Paul MacLean fou qui va desenvolupar la teoria que
postula tres zones distintes del cervell humà (Martínez, 2018). Ens explica que el cervell
reptilià percep el món exterior a través dels estímuls sensorials i llavors activa el cos per
respondre físicament, per tal d’assegurar la supervivència. El cervell reptilià forma xarxes
nervioses codificades amb estructures bàsiques sensitives i motrius i, damunt elles
construïm aprenentatge. A la vegada que es va formant el cervell reptilià desenvolupem
aproximadament cent trilions de xarxes nervioses que lliguen tots els nostres sentits i
moviments musculars.
Cal dir que l’estimulació sensorial permet al Sistema Nerviós Central interpretar i utilitzar
la informació que rep dels sentits. És així com els infants aprenen de forma significativa,
integrant els sentits per poder adquirir aprenentatges nous (Domínguez, 2018). Com
menciona Hannaford (2008), “tot allò que sabem, sentim, aprenem i pensem està modelat
per la manera en què ho sabem, ho sentim, ho aprenem i ho pensem” (pàg. 25). Segons
aquesta autora, la manera com fem les coses depèn del sistema sensitiu i motor, i aquests
sistemes donen forma a la nostra experiència. Cada vegada que vivim una experiència
aportem informació a les xarxes neuronals i així es van teixint i construint.
Un component important de l’experiència és l’estímul sensorial que ens arriba de l’entorn
a través dels cinc sentits, a més dels nervis receptors que tenim a cada múscul i a cada
òrgan del cos. El nostre cos està fet per actuar com a receptor sensitiu per tal de recollir i
emmagatzemar informació, i totes les sensacions que ens arriben a través dels sentits ens
faciliten i abasteixen d’imatges del món que ens envolta i de nosaltres mateixos en ell. És
gràcies a les sensacions que rebem que ens dotem de matèria primera i, en conseqüència,
el coneixement, el pensament i la creativitat poden sorgir (Hannaford, 2008). Tal com
afirma Goddard (2005), “és essencial entendre que cap sentit funciona de manera aïllada.
Cada un es modifica, s’influencia i es reforça per la informació dels altres” (pàg. 104).
Hannaford (2008) explica que l’aparell sensorial és fonamental per a l’aprenentatge i que
es comença a desenvolupar dins l’úter quan l’embrió reacciona al so tan sols vint-i-tres
dies després de la concepció. Les xarxes nervioses creixen gràcies a les experiències
sensorials i aquestes es fonamenten d’acord amb les activitats en les quals participem i
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amb les circumstàncies de l’entorn on vivim i ens desenvolupem. Com més enriquidor i
estimulant sigui el nostre entorn sensorial i més llibertat tinguem per explorar-lo, més
arrelades estaran les nostres estructures per a l’aprenentatge, el pensament i la creativitat.
Ens explica i remarca Hannaford (2008) que la majoria de les persones quan pensem en
els nostres sentits gairebé sempre considerem només els cinc sentits que recullen
informació de l’exterior: vista, oïda, olfacte, gust i tacte. L’autora dóna també importància
al sistema vestibular i sentit de l’equilibri i al propioceptiu o cinestèsic, que són els que
s’encarreguen dels moviments musculars del nostre cos i de la seva posició en l’espai, a
més de controlar el sentit del moviment i l’equilibri, destacant la seva importància pel que
fa al desenvolupament motor.
La mateixa teoria anterior és defensada i explicada per Goddard (2005) que afirma que
per tal que es generi un bon desenvolupament cerebral i sensorial s’han de desenvolupar
els 7 sentits que he mencionat anteriorment. Els explica breument de la següent manera:
-

Sentit de l’equilibri i sistema vestibular: es localitza en l’oïda interna. Fa
ajustaments i controla qualsevol moviment del cap. És necessari per desenvolupar
l’equilibri dinàmic i estàtic, per planificar moviments, la capacitat de seguir amb
la vista, etc.

-

Sentit auditiu: es forma entre els quatre i els vuit mesos dins l’úter. Durant els tres
primers anys l’infant aprèn a utilitzar l’oïda per connectar amb el món.

-

Sentit visual: la base per la connexió es dóna en el moment en què es formen les
vies neurològiques entre ulls, cervell i cos.

-

Sentit del gust i olfacte: els primers ants de vida la boca és la principal font
d’informació. Aquests sentits aporten informació sobre l’entorn afegint records i
experiències.

-

Sentit del tacte: gràcies a ell tenim contacte amb el món. Les mans, els peus i tot
el cos ens proporcionen informació tàctil.

-

Sentit propioceptiu o cinestèsic: es tracta de la capacitat per poder dirigir els
moviments i conèixer l’esquema corporal i postural.

L’autora afegeix que “la privació d’algun dels sentits tindrà un efecte profund en
l’individu” (Goddard, 2005, pàg. 104).
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Dos Santos (2017), explica que els ganglis basals són un grup de nuclis que es troben a la
base del cervell i que tenen un paper important pel que fa a la coordinació i el control
motor, a part d’associar-se també a altres funcions com la cognició, les emocions i
l’aprenentatge. Dos Santos diu que els ganglis basals són els encarregats de controlar els
reflexos posturals, l’automatització dels moviments apresos i d’inhibir els reflexos
primitius per integrar els patrons de moviment. Els ganglis basals reben senyals dels
sentits cinestèsic, tàctil, vestibular i visual i aquests senyals inhibeixen i modifiquen els
reflexos primitius, transformant els patrons de moviment estereotipats en patrons de
moviment més precisos.
Blomberg (2011) fa referència a l’estimulació tàctil com a recurs fonamental per al
desenvolupament motor dels infants, ja que aquest li proporciona plaer i el motiva a
experimentar i a moure’s en el seu entorn. L’autor explica que “ si el nadó (...) té falta
d’estímul tàctil no es sentirà bé a l’hora de moure’s en l’entorn, tindrà menys estimulació
vestibular, les seves funcions motores no es desenvoluparan i els reflexos primitius no
s’integraran” (pàg. 107).
Per resumir aquest apartat de manera molt breu podríem dir que “l’estimulació sensorial
és totalment necessària per al desenvolupament dels infants en general, i per a la
consecució de la correcta integració dels reflexos primitius en particular” (Domínguez,
2018, pàg. 43). També ho resumeix molt breument Goddard (2005) quan diu que els
reflexos no es poden separar dels processos sensorials, i per tant, per aconseguir un bon
desenvolupament i una bona integració dels reflexos cal una bona estimulació i integració
sensorial.

4.3 Moviment, ment i aprenentatge: com el moviment ens du a
l’aprenentatge
A l’apartat anterior hem entès que l’estimulació sensorial és fonamental pel que fa a
l’aprenentatge dels nadons i al seu desenvolupament en general, de la mateixa manera
que és molt important per aconseguir integrar els reflexos primitius. Explica Gallegos
(2019) que el desenvolupament motor també té un paper molt important en la
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incorporació dels reflexos primitius, en l’assoliment de diferents destreses motores que
permeten l’elaboració d’esquemes i el coneixement tant corporal com espacial, que de
mica en mica seran reemplaçats pel sistema visuoespacial. Les etapes del
desenvolupament motor són: els reflexos primitius, els reflexos posturals i els moviments
de control voluntari.
“El desenvolupament motor que realitza l’infant durant el primer any de vida és el més
important aprenentatge de tota la seva existència i té una enorme repercussió neurològica
en la resta del seu desenvolupament.” (Gallegos, 2019, pàg. 15)
Segons De Jager (2016) cada reflex primitiu és l’encarregat de realitzar les estructures de
les connexions d’una part mecànica específica del cervell i del cos, i ho fa estimulant una
sèrie de moviments concrets. L’infant encara no té domini sobre aquests moviments
reflexos que es donen de forma ordenada i seqüenciada, avançant d’allò més simple a allò
més complex (innerva la pell i la boca abans que l’oïda i la vista), de dalt a baix (el coll
abans que el tòrax) i de dins a fora (l’estabilitat de l’esquena abans que el control de la
motricitat fina).
Seguint amb les afirmacions d’aquesta autora cal dir que és necessari que els reflexos
primitius siguin repetits moltes vegades al llarg de mesos per tal que es desenvolupin i
s’interconnectin alhora de manera integrada els sentits, el cervell i els músculs. Quan les
parts mecàniques s’han desenvolupat i connectat de manera total i grupal, els reflexos
primitius poden descansar i l’infant guanya control sobre els moviments i les destreses
físiques. D’aquí endavant es manifesten reflexos posturals avançats que cablegen altres
mecanismes més complexos, que seran imprescindibles per a les futures activitats
acadèmiques.
Les parts mecàniques del cervell i del cos treballen juntes de manera correcta, de manera
que la informació brolla a través de les xarxes neuronals, afirma De Jager (2016).
Sistema sensorial

Cervell

Sistema motor

(cerca la informació)

(processa la informació)

(respon a la informació)

Imatge 2. Extreta de De Jager (2016) (pàg. 10)
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“En el sistema motor la decisió d’actuar es produeix quan el cervell pensant i el cervell
emocional estan d’acord i la informació passa des del cervell al sistema motor per tal que
aquest doni una resposta.” (De Jager, 2016, pàg. 11). El sistema motor, aleshores, fa la
tria de quins músculs i quins sentits han d’actuar junts, en quina direcció, quanta força o
energia es necessita per dur-ho a terme, etc. Tot això ocorre rapidíssim, abans que els
músculs reaccionin a l’ordre donada pel cervell, explica l’autora.
Rigal (2006) citat per Cabrera Ruiz (2012, pàg.15) menciona que el moviment és el canvi
de posició, el desplaçament dut a terme per tot el cos, o per una de les seves parts, en el
qual intervenen els ossos, les articulacions i els músculs. Els moviments, diu, poden ser
principalment de dos tipus: adaptatius, que són els que es van produint des del moment
en què naixem, i els exploratoris, que són els que s’utilitzen per aprendre, per relacionarse amb el món que ens envolta.
Ens explica De Jager (2016) que cada moviment que fem amb el nostre cos simbolitza un
succés sensorial i motor, que s’associa a la comprensió del món físic, del qual se’n deriven
tots els nous aprenentatges i l’assoliment de coneixements. Afirma que cada vegada que
les persones ens movem de manera organitzada, el nostre cervell s’activa i integra
informació, de manera que donem pas als aprenentatges. L’aprenentatge, diu, implica el
fet de desenvolupar les habilitats i que aquestes es van construint a mesura que els
músculs es posen en moviment.
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4.4 El desenvolupament motor dels infants
Quan parlem de desenvolupament motor ens referim, tal com menciona Cabrera (2012),
a “les aptituds de l’infant, a les seves capacitats, a com va controlant els moviments fins
a fer-los cada vegada més complexos i a com es va desenvolupant la motricitat global i
fina” (pàg. 20).
Segons aquesta autora, entenem per motricitat global “la referida a l’ús simultani de
diferents parts del cos a l’hora de realitzar activitats. Es necessita equilibri i to muscular
per a la seva realització” (pàg. 22).
Ja s’ha parlat, anteriorment, de com durant els mesos d’embaràs el fetus va desenvolupant
el Sistema Nerviós, sent de vital importància per a ell la nutrició de la mare i l’ambient
emocional en el qual ella es mou (hormones de benestar i estrès). Durant aquest període
i els tres pròxims anys s’aniran formant les bases per al desenvolupament cognitiu i
emocional i seran fonamentals per assolir un correcte desenvolupament motor. El cervell
de l’infant anirà creixent depenent de l’estimulació obtinguda durant aquest temps,
aprendrà gràcies a les experiències a mesura que el moviment rítmic i les activitats
sensorials vagin creant i teixint circuits neuronals (Cámara, 2019).
Alguns reflexos primitius estan presents només durant les primeres setmanes i d’altres hi
estan durant els primers mesos però en qualsevol cas tots haurien de ser inhibits entre els
sis i els dotze mesos de vida del nadó. Aquesta seria la correcta inhibició dels reflexos
primitius, la qual donaria lloc al desenvolupament de la motricitat voluntària, és a dir, del
control motor. Aquest fet ens permetrà realitzar moviments apresos, encaminats a un
propòsit i que anirem millorant a mesura que els anem practicant (Cabrera, 2012).
Com bé explica aquesta autora, en el procés d’adquisició dels comportaments motors
podem distingir tres etapes:
•

Des del naixement fins als quinze mesos: aquesta etapa es caracteritza per la
presència dels reflexos primitius.

•

Des dels dos anys fins als sis anys: en aquesta etapa es desenvolupen els patrons
motors principals, com per exemple caminar, córrer, botar, etc.
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•

Des dels set anys fins a l’edat adulta: en aquesta etapa s’adquireix el
perfeccionament dels patrons motors i es van produint noves habilitats motrius.

Afirma Cabrera (2012) que així com van avançant els patrons motors tals com
l’arrossegament, el gateig, la marxa i la carrera, juntament amb el to muscular i el control
postural, també va progressant el desenvolupament global de l’infant, la qual cosa fa que
es vagin produint diversos canvis en la seva activitat motriu. Explica amb una mica de
detall en què consisteix cada un dels patrons motors:
•

Arrossegament: sol aparèixer a partir dels 4 mesos, tot i que la seva aparició i
duració dependrà de l’estimulació rebuda. L’infant es desplaça amb el cap
lleugerament aixecat i realitza moviments de braços i cames unilaterals i
bilaterals. Aquest desplaçament primer sol fer-se cap endarrere i després aprèn a
anar cap endavant.

•

Gateig: apareix a partir de l’arrossegament, aproximadament devers els 7 o 8
mesos, quan el nadó aconsegueix desferrar el seu cos del terra. Amb la pràctica
del gateig adquirirà una adequada coordinació contra lateral dels braços i les
cames, es trobarà amb molts nous estímuls per explorar i la seva mirada arribarà
més lluny.

•

Marxa: s’aconsegueix cap als 12 mesos, aproximadament. Ara l’infant compta
amb una millor base de sustentació, va controlant els peus amb la vista, presenta
poca estabilitat i mostra discordança quan dóna les passes. A mesura que l’infant
creix augmenta l’estabilitat i la coordinació, fins que s’aconsegueix el domini total
i es realitza la marxa de forma automàtica.

•

Carrera: es comença amb un caminar precipitat i esburbat fins a aconseguir un
caminar ràpid i coordinat. Té lloc cap al segon any de vida, al principi presenta un
fràgil equilibri en augmentar la velocitat i mostra falta de coordinació en els
músculs. A mesura que l’infant torni gran la carrera guanyarà destresa.

A la vegada que es van desenvolupant aquests patrons motors bàsics també es va
desenvolupant la motricitat fina. “Rigal (2006) menciona que la motricitat fina es refereix
a totes aquelles accions o activitats motrius de caràcter manipulatiu o manual que es
realitzen amb la guia del sistema visual i per la qual es necessiten destreses i es requereix
una coordinació viso-manual.” (Cabrera Ruiz, 2012, pàg. 27)
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A mesura que l’infant va tornant gran i el seu desenvolupament motor va evolucionant
correctament, l’infant millora el sentit de la vista i va adquirint consciència sobre el seu
cos, a la vegada que va assolint una coordinació motora més òptima. Tot això és necessari
i fonamental per a la construcció de l’esquema corporal. Aquesta imatge o representació
del nostre cos, es va creant mitjançant l’adequada integració sensorial, les accions i les
experiències motrius que es van realitzant (Cabrera, 2012).
Remarca Blomberg (2011) que després del naixement, les estones que el nadó està despert
es manté ocupat explorant diferents moviments, un rere l’altre. Al principi aquests
moviments es mostren indecisos, insegurs, però amb la pràctica es van consolidant. El
que cal evitar i en moltes ocasions ocorre, afirma l’autor, és que en vers de deixar que el
nadó vagi desenvolupant les habilitats motores per si mateix i vagi d’una posició de
tombat a reptar, gatejar i finalment es posi dret, la majoria dels pares volen i intenten
accelerar el seu desenvolupament motor. D’aquesta manera, en lloc d’animar a l’infant a
moure’s el màxim possible dintre del seu nivell de desenvolupament, els pares els posen
a cadiretes o a caminadors abans que els infants siguin capaços de seure’s o caminar per
si mateixos. Tot això restringirà el desenvolupament motor normal, impedint les
connexions dels ganglis basals i la correcta integració dels reflexos primitius.

4.5 La importància dels reflexos primitius
Quan un infant neix deixa d’estar salvaguardat dins l’úter de la mare i s’exposa a un món
on és crivellat per una quantitat bromadora d’estímuls sensorials. El seu cervell i, en
conseqüència, el seu cos reaccionen sense intencionalitat, ja que els infants nounats per
tal de sobreviure compten amb un conjunt de reflexos primitius que estan ideats per
garantir la resposta immediata al nou medi ambient on es troben i a les seves necessitats
canviants (Gallegos, 2019).
Els reflexos primitius són moviments automàtics, estereotipats, dirigits des del
tronc encefàlic i executats sense implicació cortical. Són essencials per a la
supervivència de l’infant en les primeres setmanes de vida i aporten un
entrenament rudimentari per a moltes habilitats voluntàries posteriors.
(Goddard, 2005, pàg. 17).
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No obstant això, tal com explica Gallegos (2019) aquests reflexos primitius haurien de
tenir un límit i, en haver ajudat al nounat a sobreviure durant els primers i difícils mesos
de vida, haurien de ser inhibits o controlats pels centres superiors del cervell, per tal de
donar lloc a què es desenvolupin estructures neuronals més sofisticades que permetin a
l’infant el control de les respostes voluntàries.
“García (2006) menciona que la integració d’aquests reflexos és el que permet que l’infant
passi per totes les etapes del desenvolupament motor (aixecar el cap, girar-se, reptar,
gatejar i caminar)” (Cámara Quesada, 2019, pàg. 13).
Ens explica Capute (1984) que si aquests reflexos segueixen actius més enllà dels 6 a 12
mesos, podem dir que són aberrants i fan veure que hi ha una debilitat estructural o una
immaduresa del sistema nerviós central, que donarà lloc a patrons de comportament i
moviment que no s’han desenvolupat completament (són immadurs). Depenent de la
intensitat i del nivell d’aberració de l’activitat reflexa, la manca d’organització de les
fibres nervioses pot afectar a una, a diverses o a totes les àrees de funcionament, és a dir,
es poden veure afectades la coordinació motora gruixada, la fina, els músculs i la
percepció sensorial, entre d’altres (Gallegos, 2019).
Com explica Dos Santos (2017) tots els reflexos primitius tenen un pla innat d’integració:
apareixen, maduren, s’inhibeixen i s’integren. D’aquesta manera donen pas al
desenvolupament dels reflexos posturals, els quals són imprescindibles per a la nostra
estabilitat, per conservar l’equilibri quan estem drets i asseguts, i per poder-nos moure de
manera automàtica. Cada reflex té un paper fonamental i és per això que si un reflex passa
a ser aberrant, és a dir, no s’integra, dóna lloc a una sèrie de dificultats o problemes
d’aprenentatge.
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A continuació es presenta una tabla que exposa de manera breu i focalitzada el
desenvolupament del Sistema Reflex segons Goddard (2005):
Reflex de retirada

•

Vulnerabilitat a qualsevol estímul
exterior invasiu

Reflexos primaris o primitius

•

Reaccions involuntàries a estímuls
externs o activitat motora

•

Resposta automàtica estereotipada
que no permet llibertat per variar o
escollir l’acció

•

Vulnerabilitat i reacció exagerada,
resposta limitada

Reflexos posturals

•

Reacció

automàtica

manteniment

de

per

al

l’equilibri,

l’estabilitat i la flexibilitat a través
del cos
•

Aporta bases per a les respostes
voluntàries i adaptades als canvis
de l’entorn

Imatge 3. Desenvolupament del Sistema Reflex segons Sally Goddard (2005, pàg. 60).

4.6 Psicomotricitat i integració dels reflexos primitius
Assenyala Cabrera (2012) que quan parlem de desenvolupament motor, ens referim a les
aptituds de l’infant, a les seves capacitats, a com va controlant els moviments fins a ferlos cada vegada més complexos, i a com va desenvolupant la motricitat global i fina. En
canvi, quan parlem de desenvolupament psicomotor, ho relacionem amb el
desenvolupament cognitiu. Així es considera que l’automatització de les accions motrius
és font de resultats a partir dels quals es van aprenent altres habilitats. És per això que la
motricitat i la cognició van de la mà i per tal d’integrar els reflexos primitius hem de
treballar amb els dos.
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“El desenvolupament psicomotriu és bàsic pel desenvolupament de la persona i és el punt
de partida dels aprenentatges.” (Dos Santos, 2017, pàg. 19). Explica aquesta autora que
la psicomotricitat relaciona el desenvolupament psíquic i corporal de manera conjunta,
no com a parts aïllades. Afegeix que el moviment apareix abans que l’acció, començant
pels reflexos primitius fins a arribar als moviments automàtics.
“García Núñez (2013) afirma que el moviment és indissociable del pensament que el
produeix.” (Dos Santos Trapote, 2017, pàg. 19).
Explica Dos Santos (2017) que l’educació psicomotriu té com a objectiu estimular les
experiències amb el cos, permetent crear coneixement fins a inclús arribar a la
intel·ligència abstracta a partir de l’estimulació del moviment. Arran de la pràctica
psicomotriu es treballaria el desenvolupament integral dels infants, de forma que els
reflexos primitius siguin integrats i es produeixin experiències amb el propi cos i amb
l’entorn.
Dins l’àmbit de l’educació infantil l’autora destaca que la psicomotricitat ha de treballar
la capacitat sensitiva, tan important en el procés de rebre informació (més endavant, a
l’apartat del marc pràctic, s’exposen teràpies que mitjançant el desenvolupament
sensorial integren els reflexos primitius). L’entrada d’informació distorsionada a través
dels sentits pot provocar l’aparició d’actes reflexes que havien estat inhibits, per tant, la
tasca primordial de la psicomotricitat serà obrir les vies nervioses per tal que la informació
que transmet el cervell al cos sigui el més enriquidora possible, intentant evitar distorsions
i dificultats d’activació o inhibició dels reflexos primitius.
“La psicomotricitat és una eina fonamental de la qual disposa l’educador i amb la que pot
treballar per aconseguir integrar els reflexos primitius, inhibir-los i realitzar moviments
voluntaris.” (Dos Santos, 2017, pàg. 20).
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Imatge 4. Categories de les capacitats psicomotores segons Yurena B. López a Publicaciones Didácticas
(nº 28 agost del 2012) Extreta de https://pdfs.semanticscholar.org/7f0a/f21bfd65fa42de19269006ad54519f2b91af.pdf

5. Marc pràctic
Aquest marc pràctic es fonamenta en l’explicació d’exercicis i activitats per poder posar
en pràctica dins una aula. S’ha exposat, en primer lloc, l’explicació dels sis reflexos
primitius en què es basa aquest treball. Tot seguit s’hi troba l’apartat que explica de forma
clara i breu els principals senyals d’alarma que ens avisen que aquell infant pot tenir algun
o alguns reflexos primitius actius i que cal inhibir. Per aquest motiu, al tercer apartat
d’aquest marc pràctic hi podem trobar diferents teràpies que ens ofereixen diverses
maneres de fer i d’aconseguir que els infants puguin integrar els reflexos primitius
mitjançant uns moviments o exercicis. Per acabar, el darrer apartat consta d’un recull de
moviments i activitats senzilles que els docents podrem dur a terme dins l’aula de
psicomotricitat per ajudar als infants que ho requereixen.

5.1 Els Reflexos Primitius
Dins aquest apartat es dóna a conèixer la funció de cada un dels sis reflexos primitius
elegits per a poder, posteriorment, lligar-ho amb la relació que existeix entre aquests i el
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cervell, els sentits i el cos. Els reflexos primitius que han estat elegits per a investigar són
el reflex de Moro, el reflex Tònic Laberíntic, el reflex Palmar, el reflex Plantar, el reflex
Tònic Asimètric Cervical i, en darrer lloc, el reflex Espinal de Galant. He triat aquests sis
perquè són els que apareixen ja dins l’úter durant l’embaràs, segueixen presents en el
moment de néixer l’infant i s’haurien d’inhibir en els deu primers mesos de vida. Dins
aquest grup també hauria d’haver explicat el reflex de Cerca i succió però les
conseqüències que té no inhibir-lo no són de l’àmbit que ens interessa i que estic
investigant, aleshores l’he deixat al marge per centrar-me en els reflexos que sí afecten a
la motricitat en no ser inhibits.

Imatge 5. Goddard, S. (2005). Perfil de Reflexos Primaris. [Gràfic]. Recuperat de Goddard, 2005, pàg. 20.

El reflex de Moro.
Apareix a les nou setmanes de gestació, en el naixement està consolidat i és evident i la
inhibició s’espera entre els dos i els quatre mesos de vida (Goddard, 2005).
Aquest reflex és provocat per un estímul fort i desagradable del sentit vestibular, del sentit
auditiu, visual, tàctil o propioceptiu, com per exemple un canvi sobtat de la posició del
cap, un so fort, etc. És una reacció involuntària de supervivència que s’engega a
conseqüència d’alguns estímuls. Primer, el nadó respon respirant profundament i estirant
els seus braços i cames enfora del cos, obrint-los, i llavors, flexiona els braços i les cames
i comença a plorar. A la matriu, el moviment del reflex de Moro ajuda al fetus a exercitar
els seus músculs respiratoris i en activar-se aquest reflex els mecanismes de defensa del
seu cos es posen en estat d’alerta. El sistema nerviós simpàtic i les glàndules suprarenals
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s’estimulen, les hormones de l’estrès s’alliberen i tots els sentits de l’infant estan
hipersensibles (Blomberg, 2011).
Quan roman actiu, qualsevol estimulació és rebuda com a amenaça potencial. Aquest
reflex reacciona al perill percebut i desperta al sistema vestibular i al cerebel que són
components essencials i necessaris per a l’equilibri, la integració sensorial i la resposta
de lluita, fugida o paralització (De Jager, 2016).

Imatge 6. Chen, D. (2005). Reflex de Moro. [Il·lustració]. Recuperat de Goddard, 2005, pàg. 21.

El Reflex Tònic Laberíntic.
Apareix a les dotze setmanes de gestació, en el naixement està present i la inhibició
s’espera cap als quatre mesos de vida (Goddard, 2005).
Conegut també amb les sigles RTL, la seva funció és utilitzar el moviment del cap per
redreçar el cos cap a una postura vertical. Fent això es desenvolupa el control del cap,
dels músculs del tòrax, la flexió de l’esquena i dels malucs per millorar l’equilibri, el to
muscular i la propiocepció1. Si el TRL roman actiu, l’equilibri quan estem en posició
vertical serà inestable, ja que el cos sencer reacciona cada vegada que el cap es mou.
Aquest reflex produeix la connexió entre el sistema sensoriomotor i el cervell emocional
i pensant, preparant-nos per al desenvolupament social i les destreses d’escolta. Un infant

1

La propiocepció és el sentit que ens indica la posició de les nostres parts del cos.

23

amb el reflex Tònic Laberíntic actiu no té sentit d’on es troba i, per tant, és incapaç de
saber on es troben o es posicionen la resta de les coses. A aquest infant li serà difícil
experimentar en l’espai, tindrà dificultats per controlar les distàncies, la profunditat, la
força i la velocitat, que són aspectes necessaris per a dur tasques a terme (De Jager, 2016).
Dins l’úter el fetus roman en una posició amb el cap inclinat cap endavant i els braços i
les cames doblegats, aquesta és la posició del Reflex Tònic Laberíntic Anterior. El patró
de moviment d’aquest reflex és que el tronc, els braços i les cames es dobleguen quan el
cap s’inclina cap endavant. Per altra banda, el Reflex Tònic Labertíntic Posterior es
desenvolupa en el naixement i es dóna quan el cos sencer s’estén i el to dels músculs
extensors del coll, l’esquena i les cames augmenta quan el cap s’inclina cap endarrere. El
reflex Tònic Laberíntic permet que el sentit propioceptiu s’estimuli gràcies al canvi de to
muscular (relaxació – tensió) i aquest fet dóna oportunitat a l’infant per anar practicant
l’equilibri, el to muscular i la propiocepció (Blomberg, 2011).

Imatge 7. Chen, D. (2005). Reflex Tònic Laberíntic. [Il·lustració]. Recuperat de Goddard, 2005, pàg. 38.

El reflex Palmar.
Apareix a les onze setmanes de gestació, en el naixement està consolidada i és evident i
la inhibició s’espera entre els dos i els tres mesos de vida (Goddard, 2005).
El reflex de Moro fa que la mà s’estengui i el reflex Palmar, que arriba a continuació del
Moro, fa tancar i relaxar la mà. Provocarem aquest reflex quan posem un dit a la mà del
nadó, aleshores ell ens agafarà el dit i el sostindrà tancant la mà. És un reflex important
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per a la coordinació òculo-manual, ja que el nadó agafa coses amb les mans, les mira i se
les emporta a la boca per explorar-les (Blomberg, 2011).
També existeix relació entre el reflex Palmar i el reflex de Cerca i aquesta relació permet
que es desenvolupi el to muscular de les mans i també que es fonamenti l’esquema
necessari per controlar la motricitat fina, que començarà quan el dit polze i índex treballin
junts per agafar objectes i, més endavant, per agafar el llapis. Inicialment aquests dos
reflexos estan connectats i sembla que la boca i les mans de l’infant estiguin fermades
amb una corda invisible, ja que quan una s’estimula, l’altra també reacciona. Aquesta
connexió enforteix el lligam sensoriomotor que existeix entre la boca i la mà, ja que
sembla que una vegada retirat el reflex de Cerca, el dit polze guanya habilitat per
funcionar independentment dels altres dits de la mà. La separació i independència del
polze respecte dels altres dits és un precursor del desenvolupament del llenguatge. Cal
afegir també que el reflex Palmar estimula el cervell emocional i la sensació de seguretat
i de confiança (De Jager, 2016).

Imatge 8. Chen, D. (2005). Reflex Palmar. [Il·lustració]. Recuperat de Goddard, 2005, pàg. 25.

El reflex Plantar.
Apareix a les onze setmanes de gestació, en el naixement està consolidada i és evident i
la inhibició s’espera entre els set i els nou mesos de vida (Goddard, 2005).
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La sensibilitat del tacte comença en el llavi superior del nadó i a poc a poc i de manera
gradual es va estenent cap als palmells de les mans fins que arriba a les plantes dels peus.
El reflex Plantar es dóna quan toquem amb un dit la planta del peu de l’infant, aleshores
s’estimula una flexió involuntària del peu i dels seus dits com a resposta al tacte. Amb
aquest reflex es desenvolupa la propiocepció i el to muscular, a la vegada que la flexió i
extensió dels peus i els seus dits ens preparen per suportar el pes total del cos i mantenir
l’equilibri. Tot això ens proporciona sensació de seguretat que impacta sobre la base del
cervell donant a l’infant la sensació d’estar ben fonamentat i amb control del cos en l’espai
(De Jager, 2016).

Imatge 9. Mauler, R. (2011). Reflex Plantar. [Il·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 95.

El Reflex Tònic Asimètric Cervical.
Aquest reflex apareix a les divuit setmanes de gestació, en el naixement està consolidada
i és evident i la inhibició s’espera devers els sis mesos de vida (Goddard, 2005).
És també conegut amb les sigles RTAC i és una resposta involuntària que es dóna quan
en girar el cap envers un costat s’estén automàticament el braç i la cama del mateix costat
i es flexionen el braç i la cama del costat oposat. Aquest reflex genera moviments al fetus,
com els cops de peu a la panxa de la mare, i li proporciona estimulació tàctil i
propioceptiva. Els moviments creuats com el gateig afavoreixen la integració d’aquest
reflex, ja que aquests moviments permeten l’enviament d’impulsos nerviosos i
l’estimulació de connexions (Blomberg, 2011).
El Reflex Tònic Asimètric Cervical estimula també la flexió del maluc, el to muscular, el
sistema vestibular i la visió. Quan la mà segueix la direcció del cap, el RTAC estableix la
connexió necessària per a la coordinació òcul-manual. La funció d’aquest reflex també
establirà la línia mitja lateral movent els braços i les cames de forma homolateral,
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extremitats dretes juntes i extremitats esquerres juntes. Aquesta acció homolateral, com
els moviments creuats anteriorment esmentats, és essencial per practicar i integrar
l’encreuament de la línia mitja del cos, auditiva i visual, a la vegada que s’estimulen
ambdós costats del cervell pensant (De Jager, 2016).

Imatge 10. Chen, D. (2005). Reflex Tònic Asimètric Cervical. [Il·lustració]. Recuperat de Goddard, 2005, pàg. 28.

El Reflex Espinal de Galant.
Apareix a les vint setmanes de gestació, en el naixement està consolidada i és evident i la
inhibició s’espera entre els tres i els nou mesos de vida (Goddard, 2005).
És també conegut amb les sigles REG i té la funció d’estimular la flexió dels malucs i la
rotació del tronc. Si toquem l’esquena de l’infant a prop de la columna i al nivell de la
cintura, l’infant girarà el maluc cap al costat que li estimulem (De Jager, 2016).
Aquest moviment es desenvolupa al llarg del tronc del cos separant els malucs de
l’esquena. Es tracta d’un regirament essencial per al desenvolupament de la mobilitat
perquè ens permetrà canviar de postura. Sembla que hi ha relació funcional entre el Reflex
Espinal de Galant i l’audició, ja que el moviment de l’espina dorsal i l’estimulació dels
lòbuls de l’orella produeixen vibracions a l’aparell auditiu. Aquest reflex també es
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considera important per al desenvolupament del sistema vestibular i ajuda al nadó a baixar
pel canal del part (De Jager, 2016).

Imatge 11. Chen, D. (2005). Reflex Espinal de Galant. [Il·lustració]. Recuperat de Goddard, 2005, pàg. 35.

5.2 Senyals i indicadors dels Reflexos Primitius que romanen actius
A aquest apartat s’exposen els senyals d’alerta que indiquen que un reflex primitiu roman
actiu i quines són les possibles causes.
De la Calle (2017) citat per Cámara Quesada (2019, pàg. 17) menciona que els reflexos
primitius estan actiu més temps del necessari per diferents causes:
-

Problemes mèdics de la mare durant l’embaràs, com per exemple, si durant la
gestació hi ha hagut presència d’estrès, infeccions víriques, substàncies tòxiques
en la mare, pressió arterial alta, etc.

-

Problemes en el part, com per exemple que el nadó neixi abans de temps o que
l’embaràs es prolongui, un part difícil, cesària, nadó amb pes baix, etc.

-

Problemes després del part, com per exemple el desequilibri en dietes
alimentàries, dificultats d’alimentació, presència de còlics freqüents, problemes
de son, falta de moviment en la infància, ambient estressant, malalties, traumes,
accidents, etc.
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Per comprovar si els reflexos primitius encara es troben actius hem de realitzar una
valoració i estimular aquests reflexos per veure si es produeix una resposta automàtica o
no. Si coneixem els símptomes que poden presentar els infants en tenir reflexos primitius
actius, podrem fer una millor observació i valoració en sospitar de la presència o absència
de l’activitat d’aquests reflexos.
Segons Cámara (2019) si observem un conjunt de símptomes o senyals que ens puguin
dur a pensar que existeixi algun problema, haurem de realitzar una presa d’informació
més completa sobre les referències del desenvolupament de l’infant i procedir a valorar
els reflexos primitius, a més d’identificar si hi ha factors físics que puguin estar interferint
i creant problemes.
L’autora també contempla i remarca que és important informar i donar suport a les
famílies que cerquen ajuda pels seus fills i que la societat i algunes institucions els hi han
fet creure que el seu fill és mandrós, hiperactiu, desordenat, agressiu, etc. mentre que pot
ser es tracti de que l’infant presenta algun reflex primitiu actiu.
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Els senyals d’alarma que ens indiquen que un reflex primitiu roman actiu segons De Jager (2016) són:
Reflex de Moro
•

Reflex Tònic Laberíntic

Reflex Palmar

S’espanta fàcilment i queda en disposició de •

L’infant mostra problemes posturals com a •

L’infant mostra dificultat per separar-se de la

lluita o fugida. Es mostra ansiós, amb els ulls

resultat d’hipertonia o hipotonia muscular.

mare.

El seu cos té tendència a inclinar-se cap •

Li costa embrutar-se les mans i tot just li costa

No és capaç d’ignorar estímuls irrellevants, ja

endavant o cap endarrere seguint el moviment

diferenciar textures.

que està dominat per ells. És hipersensible als

del cap, la qual cosa dificulta asseure’s recte.

renous, a la temperatura, al dolor, a la llum •

Pobre estabilitat central, equilibri pobre i

de les mans amb facilitat.

brillant i a qualsevol moviment brusc.

moviments descoordinats. Li desagrada el •

Dificultats per embotonar-se i per fermar-se

•

La boca roman generalment sempre oberta.

moviment i els esports en general.

les sabates, li costa vestir-se sol.

•

En situacions d’estrès conté la respiració.

Mostra dificultat per asseure’s recte amb les •

Fa la pinça amb els dits de manera incorrecta,

•

No para quiet per l’excés d’adrenalina i

cuixes, les cames i els peus formant un angle

li costa emprar els coberts per menjar.

cortisol.

de 90º. S’asseu amb les cames en forma de W. •

Mou la boca i la llengua quan realitza activitats

Por a les altures, li resulta difícil baixar escales

de motricitat fina.

•

molt oberts i la mirada fixa.
•

•

•

Té escassa memòria.

•

Atacs sobtats de ràbia i/o llàgrimes.

•

Equilibri

i

coordinació

•

pobres.

sense aferrar-se al passamà.
Mostra •

seguir instruccions.

dificultats per a la planificació motriu
•

Pobre integració sensorial.

Pobre atenció i concentració, dificultats per

•

Percepció auditiva i visual pobres, a més de
poca percepció de profunditats amb relació a
davant-darrere.

•

•

Presenta un baix to muscular, li cauen les coses

Presenta articulació pobra i dificultats en
l’expressió oral.

Reflex Plantar

Reflex Tònic Asimètric Cervical

•

L’infant no va gatejar quan era un nadó.

•

Quan toca una superfície desconeguda amb els •
peus o amb els dits, aquests s’encrespen.

•
•

•

Té els peus plans.

•

Camina de puntes, sobre els dits.

•

S’estima més caminar amb les sabates posades •
que amb els peus descalços.

•
•

•
•

L’infant no va gatejar quan era un nadó.

Reflex Espinal de Galant
•

Mostra hipersensibilitat en la zona inferior de
l’esquena.

Mostra inhabilitat per creuar la línia mitja.
El seu cap no pot moure’s independentment

•

Presenta inquietud i moviments agitats.

del moviment de la resta del cos.

•

Dificultat per tenir les cames quietes.

Predomina el moviment homolateral.

•

Pobre concentració.

És maldestre i descoordinat.

•

Dificultat per asseure’s de forma correcte,

Dificultat en el bot i en el trot.

males postures.

Mostra una irregular distribució del pes •

Pobre percepció visual i pobra coordinació •

Enuresi quan dorm passats els cinc anys.

corporal quan està a peu dret.

òcul-manual.

Tendeix a evitar el moviment.

•

Escassa memòria a curt termini.

•

Tendeix a evitar esports degut als seus
moviments maldestres i a la seva pobre
mobilitat en general.
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5.3 Teràpies per integrar els Reflexos Primitius
Per tal de donar solucions a tots els problemes que desencadena tenir un reflex primitiu
que roman actiu existeixen diverses teràpies que el seu objectiu principal és la integració
d’aquests reflexos. Totes aquestes teràpies consisteixen en realitzar exercicis motors
específics als infants per a cadascun dels distints reflexos que tenen actius. El que
diferencia una teràpia de l’altra són els exercicis en si i la metodologia que s’empra però
totes les teràpies obtenen resultats similars (Cámara, 2019).
La informació recollida sobre les diferents teràpies ens demostra que treballar amb
algunes d’elles de manera conjunta aporta beneficis més enriquidors. A continuació
s’explicaran, breument, les teràpies que s’han seleccionat per a treballar en aquesta
investigació:
Teràpia de Moviments Rítmics: Blomberg.
Es tracta d’una teràpia que proposa moviments rítmics i pressions isomètriques per
aconseguir la integració dels reflexos primitius. Aquestes activitats es poden fer a casa
amb la col·laboració dels pares, són moviments individuals i s’adapten a cada pacient.
Aquestes activitats solen implicar moviments de tot el cos i amb un entrenament
persistent el cervell aprèn a controlar el cos i els òrgans motors. A més a més, amb aquesta
teràpia s’aconsegueix millorar el to muscular i relaxar tensions (Cámara, 2019).
De la Calle (2017) citat per Cámara Quesada (2019, pàg. 20) menciona que Harald
Blomberg se’n va donar compte que els infants que realitzaven la teràpia i progressaven
en les habilitats motores també milloraven de forma notable en la parla i en aspectes
emocionals i cognitius.
La Gimnàstica Cerebral (Brain GymÓ): Dennison.
Es tracta d’un procediment que es fonamenta en patrons de moviments senzills i atractius
que ajuden a millorar les funcions cerebrals mitjançant certs moviments. És una tècnica
pràctica i dinàmica que afavoreix el funcionament correcte dels dos hemisferis del cervell,
millorant el vincle entre el cos i el cervell. Aquesta teràpia es du a terme mitjançant el

moviment, el desenvolupament sensorial i l’estimulació dels dos hemisferis (Cámara,
2019).
Teràpia del Programa de INNP (Institut de Psicologia Neurofisiològica).
Aquesta teràpia es fonamenta en uns exercicis diaris que es poden realitzar a casa per
aconseguir que el sistema nerviós maduri i que s’integrin els reflexos primitius que
romanen actius. Aquesta teràpia treballa el sistema vestibular, el tàctil i el propioceptiu
(Cámara, 2019). Per tal que la teràpia funcioni i sigui efectiva cal ser constant amb els
exercicis i estar supervisat per un professional, que tindrà en compte els avanços i les
possibles alteracions.
De la Calle (2017) citat per Cámara Quesada (2019, pàg. 22) menciona que existeixen
diverses investigacions que han demostrat la important connexió que existeix amb els
reflexos primitius actius que poden tenir efectes en les capacitats per a l’aprenentatge, en
la conducta i en la part emocional, entre d’altres.
Teràpia d’integració sensorial: Ayres.
Segons Cámara (2019) es tracta d’un procés que es fonamenta en els sistemes vestibular,
tàctil i propioceptiu. Aquesta teràpia es basa en un procés neurològic que es
responsabilitza d’organitzar les sensacions que absorbim de nosaltres mateixos i del món
que ens envolta, fent possible que puguem utilitzar el nostre cos de manera eficaç. Si
aquest procés neurològic està alterat es poden produir dificultats d’aprenentatge de tipus
motor, conductual i també emocional. Les sessions que es duen a terme en aquesta teràpia
es fan en un context de joc on el terapeuta fa una valoració de la integració sensorial per
tal de poder dirigir i proporcionar l’accés d’aquestes experiències sensorials als infants,
aconseguint així millorar i perfeccionar les respostes adaptatives (Cámara, 2019).
Mètode Mente en Acción (Mind Moves): De Jager.
És un mètode basat en el desenvolupament natural de l’infant. En fonamenta en
l’avaluació del nivell de maduració neurològica de l’individu, sigui un infant o un adult,
i tracta de reproduir les fases evolutives del desenvolupament amb exercicis que
consoliden i reforcen la maduració cerebral per tal de donar una segona oportunitat a
l’aprenentatge (Cámara, 2019).
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Uribe (2011) citat per Cámara Quesada (2019, pàg. 23) menciona que partint dels reflexos
primitius, el mètode Mente en acción, se centra en el desenvolupament de les vies
sensorials d’entrada de la informació, exercita el processament cerebral de la informació
rebuda i analitza la funció de les respostes com a habilitats, aprenentatges i conductes.
Mètode Padovan: Padovan.
Per a aquest mètode la relació existent entre caminar, parlar i pensar és fonamental per
arribar a un correcte desenvolupament. Aquesta teràpia es divideix en tres apartats (cara,
mans i cos). Es tracta de fer exercicis senzills que promouen que el sistema nerviós central
rebi informació correcta, per la qual cosa els exercicis s’han de fer amb la major perfecció
possible. Per tal que aquests s’integrin correctament cal fer-los diverses vegades a la
setmana i evitar el cansament muscular. Aquests exercicis s’acompanyen de cançons o
poemes establerts per tal de donar ritme, estimular l’audició, la parla i la imaginació.

5.4 Pautes d’actuació per integrar els reflexos primitius
Amb la informació donada en els apartats anteriors, podem tenir una idea de quan un
infant presenta reflexos primitius sense inhibir, de manera que amb la guia dels exercicis
que vénen a continuació puguem donar una primera resposta i/o ajuda a l’infant. Dins
aquest apartat s’exposen alguns recursos o activitats per ajudar a la integració dels
reflexos primitius de manera senzilla, breu i clara per tal que es puguin posar en pràctica
a les sessions de psicomotricitat de l’escola. De les sis teràpies esmentades anteriorment,
les que s’han triat per fer un recull dels seus exercicis són la Teràpia de Moviments
Rítmics, de Blomberg, i la teràpia de Mente en acción, de De Jager.
Com explica Blomber (2011), “els infants integren els reflexos primitius i desenvolupen
els reflexos posturals fent els moviments espontanis que fan els nadons d’acord amb les
seves directrius internes”, i basant-se en aquests moviments es va desenvolupar la Teràpia
de Moviments Rítmics (pàg. 79). Pel que fa a la teràpia de Mente en acción, De Jager
(2016) explica que “una correcta seqüència és molt important pel desenvolupament
motor, perceptiu, emocional i cognitiu. Si la seqüència de reflexos s’interromp, el reflex
roman actiu i els músculs segueixen movent-se de forma reflexa realitzant les funcions
pròpies del reflex primitiu no integrat” (pàg. 14) Aquest fet, provoca l’augment de
concentració, energia i esforç, la qual cosa provoca cansament a l’infant. La diferència
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que existeix entre les propostes de moviments d’aquests dos autors és que Blomberg
exposa uns moviments més generals mentre que De Jager planteja exercicis més
específics.
Moviments segons Blomberg (2011):
Moviments rítmics pel tronc encefàlic:
-

Estimulació passiva des dels peus en posició supina: l’alumne es tomba panxa
amunt amb els braços estirats al costat del cos, el cap ha d’estar recte i els peus en
angle de 45º. Agafa els peus de l’infant i mou-los endavant i endarrere. Fes-ho en
diferents velocitats i fixa’t en quin moment l’alumne comença el suau balanceig
rítmic. Si l’infant no es tomba recte i gira el coll cap a un costat hem de sospitar
que el RTAC està actiu. Si el coll està rígid i no segueix el moviment indica que
hi ha un o més reflexos actius: RTAC o RTL. Si l’alumne tendeix a col·locar els
braços sobre el pit en lloc de deixar-los al costat del cos, hem de sospitar del
Reflex de Moro actiu.

Imatge 12. Mauler, R. (2011). Estimulació passiva des dels peus en posició supina. [I·lustració]. Recuperat de
Blomberg, 2011, pàg. 196.
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-

Estimulació passiva des dels genolls en posició supina: l’alumne es tomba
panxa amunt amb els braços estirats al costat del cos amb el cap recte i les cames
doblegades 50 o 60º. Subjecte a l’infant agafant-lo per davall dels genolls i
empeny-lo rítmicament en direcció al cap. Aquest moviment ajuda a integrar els
reflexos espinals.

Imatge 13. Mauler, R. (2011). Estimulació passiva des dels genolls en posició supina. [I·lustració]. Recuperat de
Blomberg, 2011, pàg. 196.

-

Estimulació passiva des dels malucs en posició fetal: aquesta posició per fer
estimulació rítmica passiva és excel·lent perquè el fluix rara vegada s’atura a
qualque punt. Fes massatge vertical al llarg de la columna vertebral fins al cap;
aquest moviment involucra tota l’esquena i el cap. Col·loca una mà sobre els ossos
damunt els quals seiem i balanceja al llarg de la columna. Si hi ha inestabilitat a
la zona de la cintura i la part superior del cos es mou de costat a costat, posa la mà
a l’espatlla de l’infant per estabilitzar una mica.

Imatge 14. Mauler, R. (2011). Estimulació passiva des dels malucs en posició fetal. [I·lustració]. Recuperat de
Blomberg, 2011, pàg. 197.
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-

Estimulació passiva des de les costelles: l’alumne es tomba panxa amunt amb
els braços estirats al costat del cos. Col·loca la teva mà a un costat de la caixa
toràcica i mou-la suaument de costat a costat.

Imatge 15. Mauler, R. (2011). Estimulació passiva des de les costelles. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011,
pàg. 197.

-

Mou el cul de costat a costat en posició decúbit pron: l’infant es tomba panxa
avall amb el front damunt les mans. Subjecta l’infant per la cintura i balanceja el
cul de costat a costat de forma suau. Si les espatlles i el cap es mouen posa-li la
mà a sobre per estabilitzar. Els talons han d’estar relaxats i descansant sobre el
terra. Si no és així pots ajudar-lo posant un coixí davall els turmells.

Imatge 16. Mauler, R. (2011). Mou el cul de costat a costat en posició decúbit pron. [I·lustració]. Recuperat de
Blomberg, 2011, pàg. 197.
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-

Girar el cap de costat a costat: l’infant es tomba panxa amunt i mou el cap de
costat a costat. Aquest exercici pot fer-se a poc a poc però girant el cap el màxim
de costat a costat, o pot fer-se ràpid movent el cap molt poc de costat a costat.
Aquest exercici estimula el sentit vestibular i el propioceptiu del coll, a més de
provocar la relaxació del coll i del cos sencer.

Imatge 17. Mauler, R. (2011Girar el cap de costat a costat. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 198.

Moviments rítmics pel cerebel:
-

Lliscar sobre l’esquena: l’infant es tomba panxa amunt amb els braços estirats
al costat del cos amb el cap recte i les cames doblegades 50 o 60º. Ha de fer un
moviment rítmic impulsant-se des dels peus o des dels genolls en direcció al cap.
Aquest moviment exigeix un cert grau de coordinació i pot ser difícil pels infants
que tenen alguna disfunció al cerebel o un Reflex Espinal de Galant actiu. Verifica
que el cap es mou en consonància a la resta de moviment del cos, que no quedi
aturat. Si el moviment s’atura al nivell del coll, indica que els reflexos del coll
romanen actius. Aquest exercici és com el segon que hem explicat però aquesta
vegada l’infant ho fa sol.

Imatge 18. Mauler, R. (2011). Lliscar sobre l’esquena. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 199.
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-

Girar els peus (eixugaparabrises): l’alumne s’ha de tombar panxa amunt amb
les cames estirades i els peus separats uns deu centímetres. Demana a l’infant que
ajunti els dits polzes, girant les cames però no els peus. Comprova que el
moviment és simètric i rítmic. Fes-li repetir tres o quatre vegades ajuntant els dits
polzes i tres o quatre vegades separant els peus amb els dits petits en direcció a
terra.

Imatge 19. Mauler, R. (2011). Girar els peus. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 200.

-

Balanceig del cos longitudinalment en posició decúbit pron: l’infant es tomba
panxa avall i amb les mans a terra a l’altura de les orelles i s’ha d’empènyer
rítmicament en direcció dels peus cap a les mans. Les mans han d’estar obertes i
recolzades a terra. El cap i la part superior del tronc s’aixequen una mica, les
cames han d’estar estirades i els peus han d’estar amb els dits recolzats a terra.
Indica a l’infant que es mogui longitudinalment fent la força amb les mans. No
s’ha de moure gaire del lloc, ha de ser un moviment de balanceig rítmic. Aquest
moviment beneficia a les persones que tenen el Reflex Palmar actiu.

Imatge 20. Mauler, R. (2011). Balanceig del cos longitudinalment en posició decúbit pron. [I·lustració]. Recuperat de
Blomberg, 2011, pàg. 201.
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Moviments a quatre cames:
-

Reptar: l’alumne es posa en posició decúbit pron amb els braços aplegats i el
front sobre les mans. Fes-li posar una cama doblegada, ajuntant el preu dret a
l’altura del genoll esquerre. Ara, indica-li que estiri cap a fora la cama que té
doblegada. Repeteix amb l’altra cama. És important que els dits del peu estiguin
involucrats en el moviment, han d’estar estirats i en contacte a terra. Aquest
moviment de reptar estableix el patró creuat en el cos i ajuda a integrar el RTAC.

Imatge 21. Mauler, R. (2011). Reptar. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 202.

-

Gat arquejat: l’alumne es col·loca a quatre cames amb els braços una miqueta
flexionats i els genolls junts. Indica a l’infant que vagi baixant l’esquena a la
vegada que va aixecant el cap, lentament. Després ha de fer el moviment al revés;
aixecar l’esquena i abaixar el cap. Si l’infant col·loca les mans fent un buit entre
els palmells i el terra i els dits flexionats és indicador que el Reflex Palmar roman
actiu. La rigidesa o incapacitat per moure l’esquena a la regió lumbar pot indicar
un Reflex Espinal de Galant actiu.

Imatge 22. Mauler, R. (2011). Gat arquejat. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 204.
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-

Mobilitzar la columna endavant i endarrere: l’alumne s’ha d’asseure sobre els
talons i inclinar lleugerament el seu cos cap endavant. Indica-li que ha de moure
la columna lumbar cap endavant, a poc a poc, i després cap endarrere. Ho ha de
fer movent només la columna lumbar i els malucs, no tot el cos. Per assegurar-te
que les espatlles i el cap no estan implicades en el moviment, demana-li a l’infant
que aixequi els braços a l’altura del cap i que tingui el cap quiet. Aquest exercici
l’ajudarà a integrar els reflexos espinals.

Imatge 23. Mauler, R. (2011). Mpbilitzar la columna endavant i endarrere. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg,
2011, pàg. 206.

-

La tombarella: l’infant es col·loca a quatre cames amb els braços una miqueta
flexionats i els genolls junts. Ha de posar el front sobre un matalàs o superfície
blana i les mans a l’altura de les orelles. Indica a l’infant que rodi el cap sobre el
matalàs des del front fins a la coroneta. Aquest exercici ajuda a controlar la zona
lumbar i millora el to muscular de l’esquena. Ajuda a integrar el RTL.

Imatge 12. Mauler, R. (2011). La tombarella. [I·lustració]. Recuperat de Blomberg, 2011, pàg. 205.
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Moviments i activitats segons De Jager (2016):
Per integrar el Reflex de Moro
•

En marxa: Frega’t les endinsades que hi ha
davall de l’os del coll, tant la dreta com
l’esquerra.

D’aquesta

manera

es

facilita

l’aportació de sang rica en oxigen al cervell i
alleuja l’hàbit de fixar la mirada (clavar la vista).
•

Amunt Brillant: Obri els braços completament
de manera sobtada mentre inspires a poc a poc i
profundament. Després tanca els braços abraçant
el teu propi cos mentre espires a poc a poc i
profundament. La persona que dirigeix l’exercici
pot, al mateix temps, abraçar-te per darrere.

Moviments

•

Exercitar els llavis: Ajunta els llavis i mou-los
com si fessis una besada, durant vuit segons.
També has de dir “cuueee” estirant els llavis fins
a formar un gran somriure en dir la “eeee”, durant
vuit segons.

•

Elevant la confiança: Creua els peus i posa els
braços com si t’abracessis a tu mateix Posa la
llengua contra el paladar en posició de xuclar.
Tanca els ulls i respira a poc a poc.

v Jugar sovint a les gronxadores, tobogans, balancins i
rodes giratòries.
Altres activitats

v Procurar beure més amb la botella (a morro) o amb
palleta que amb tassó.
v Bufar espelmes i fer bombolles de sabó.
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v Escórrer l’aigua d’esponges, primer amb una mà i
després amb l’altra mà.
v Dormir amb un objecte tranquil·litzador (xumet,
peluix, etc.).
v Donar ordres d’una en una i assegurar-nos que la
compleix.
v Asseure’s en una pilota de gimnàstica per fer els
deures.
v Mantenir el nivell de renou baix al seu voltant i un
ambient ordenat.

Per integrar el Reflex Tònic Laberíntic
•

Ajustant Antenes: es tracta de fer un massatge
als dos lòbuls auriculars (la part de dalt de l’orella,
on els “elfs” tenen la punta) a la vegada, de dalt a
baix, fent moviments circulars. Repeteix tres
vegades.

•

Amunt Brillant: Obri els braços completament
de sobte en inspirar a poc a poc i profundament i
després tanca’ls abraçant el teu cos mentre espires
a poc a poc i profundament. La persona que
dirigeix l’exercici pot, al mateix temps, abraçar-

Moviments

te per darrere.
•

Coll Rotador: Posa’t dret i a poc a poc gira el cap
cap a l’esquerra tot el que puguis i aguanta vuit
segons. Has de fer el mateix girant cap a la dreta,
sempre mantenint la columna vertebral recta
sense que es mogui.

•

Coll Flexor: Col·loca el palmell de la mà al front
i resisteix mentre empenys el cap cap endavant,
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durant vuit segons. Després el palmell de la mà el
posem al clotell i fem força amb el cap cap
endarrere, aguantant vuit segons. Fem el mateix
cap a la dreta i cap a l’esquerra.
•

Flexió de Tronc: Dret i amb les cames obertes a
la mateixa distància que les espatlles, deixa caure
la meitat superior del cos cap endavant i deixa els
braços penjant. Comença a girar a poc a poc fent
semicercles de dreta a esquerra. Després fes-ho
d’esquerra a dreta.

v Asseure’s damunt una pilota de gimnàstica o damunt
un coixí en falca.
v Botar sobre un trampolí.
Altres activitats

v Tombar-se sobre un patinet i moure’s per amunt i per
avall a una rampa.
v Posar-se dret damunt una taula de balancí.
v Es recomana muntar a cavall.

Per integrar el Reflex Palmar
•

Massatge Manual: Fes un massatge amb força a
la mà fent pressió sobre els músculs que hi ha
entre els ossos de la mà. Aplica pressió a cada dit
des de la base de la mà fins a l’ungla. Estén el
palmell de la mà ben obert i mantén-la així durant
vuit segons. Després fes el mateix amb l’altra mà.

Moviments
•

Integrador Bilateral: Agafa amb els dits polze i
índex dos pals o dos llapis amb cintes de colors
penjant dels extrems. Mou els braços fent cercles
en direcció oposada.
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•

Batalla Digital: Amb el dit índex has d’empènyer
el dit polze i mantenir la pressió durant vuit
segons. Fes el mateix amb els altres tres dits
contra el polze. Fes-ho amb les dues mans.

•

Estirar Palmells: Estira els dits de la mà tot el
que puguis, aguanta vuit segons i relaxa la mà.
Ara estreny el puny amb força durant vuit segons
i torna a relaxar. Fes-ho amb les dues mans.

v Agafar diversos objectes i ficar-los dins una capsa.
v Fer construccions amb peces que es puguin encaixar.
v Jugar amb plastilina i amassar-la.
v Fer explotar bombolles punxant-les amb els dits polze
i índex.
v Posar pinces al voltant d’una capsa, després llevar-les
i ficar-les a dins la capsa.
Altres activitats

v Jugar a disparar amb una pistola d’aigua a fi de
banyar o tomar diferents objectes.
v Regar les plantes amb un polvoritzador.
v Jugar a estrènyer pilotes de diferents textures.
v Jugar a les bales (canicas).
v Fer bolletes de paper i bufar-les amb una palleta.
v Aferrar adhesius.
v Tallar amb tisores.

Per integrar el Reflex Plantar
•

Massatge podal: Fes un massatge a cada peu de
forma ferma amb els dits polze i índex de les dues

Moviments

mans a la vegada. Fes pressió a la planta del peu
amb els dits polze i a la part superior amb els dits
índex per estirar els músculs que hi ha entre els
ossos del peu. Mou les teves mans cap als dits del
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peu per relaxar-lo. Fes pressió a cada dit des de la
base fins a l’ungla. Estira el peu obert i mantén-lo
estirat durant vuit segons. Repeteix amb l’altre
peu.
v Descalça’t i agafa amb els dits del peu un mocador de
paper col·locat a terra i posa’l dins una capsa.
v Emprant els dits dels peus, espenya un mocador de
paper fent tires.
v Primer amb un peu i després amb l’altre, empra els
Altres activitats

dits dels peus per a arruar un mocador de paper.
v Caminar sobre els talons.
v Agafar un llapis amb els dits del peu, caminar unes
passes, amollar el llapis i relaxar el peu. Fer-ho amb
els dos peus.
v Fer rodar una pilota de tenir davall el peu.
v Es recomana muntar a cavall.

Per integrar el Reflex Tònic Asimètric Cervical
•

Entrenament Nuclear: (has de fer aquest
exercici tombat panxa amunt).

Primer: Mou a poc a poc cap amunt el braç i la cama
esquerres, com si estassen fermats l’un amb l’altre, i gira
el cap per mirar la mà esquerra. Baixa a la posició inicial.
Fes el mateix amb el costat dret. Repeteix deu vegades.
Moviments

Segon: Fes el mateix que en el primer pas però ara has de
girar el cap cap al costat oposat que moguis el braç i la
cama. Fes deu repeticions i canvia de costat.
Tercer: Posa’t en la posició inicial. Ferma una cinta
blava al braç esquerre i a la cama dreta, i una cinta
vermella al braç dret i a la cama esquerra. Ara has
d’ajuntar el braç i cama vermells mentre mantens estirats
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els blaus, sense que el cap es mogui. Repeteix deu
vegades amb cada costat i després relaxa el cos.
Quart: Quan facis els passos primer, segon i tercer sense
dificultat, posa’t a quatre cames i gira el cap de dreta a
esquerra, a poc a poc, diverses vegades.
Quint: Quan facis el quart pas amb facilitat, posa’t dret i
fes crol bilateral. Els ulls han de mirar per amunt, per
avall, a la dreta i a l’esquerra alternativament i enfocant
tant a prop com a lluny. El cap no ha de moure’s.
•

Exercitant la Visió: Mira enfront. Aixeca el dit
polze davant el nas i a la distància del colze,
mira’t el dit. Tanca els ulls i mentre penses on es
troba el dit el vas movent a la dreta i a l’esquerra.
Atura el dit a un lloc i obre els ulls per comprovar
si està al lloc on pensaves. Repeteix cinc vegades.
Després fes-ho cinc vegades més amb els ulls
oberts.

•

Regulant l’Enfocament: Mira enfront i fixa la
mirada en el dit polze situat a la distància d’un
colze. A poc a poc apropa el dit fins al nas. Sense
perdre de vista el dit vés estirant el braç cap
endavant. Mira el dit, després mira un altre punt
llunyà i torna a mirar el dit. Sense deixar de mirar
el dit apropa el dit al nas una altra vegada.
Repeteix deu vegades.

•

Movent el Ratolí: (els ulls són per al cervell com
el ratolí per a l’ordinador). Enfoca l’ull al dit
polze a la distància d’un colze i mou el dit fent el
símbol de l’infinit davant l’ull esquerre i després
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davant l’ull dret. Repeteix cinc vegades. Canvia
de mà i fes el mateix.

Per integrar el Reflex Espinal de Galant
•

Marxa homolateral: En posició de peu, aixeca la
cama i el braç esquerres junts, després fes el
mateix amb la part dreta. A continuació fes la
marxa bilateral, tocant amb la mà esquerra el
genoll dret i al revés.

•

Tronc Rotador: Tomba’t amb la panxa amunt,
estira els braços cap als costats i aixeca els genolls
junts al nivell dels malucs. A poc a poc, mou-te
cap a l’esquerra fins que el genoll toqui a terra.
Fes-ho cap a la banda dreta. L’esquena ha de tocar
a terra, sense moure’s. Repeteix cinc vegades.

Moviments

•

Marxa Dorsal: Tomba’t amb la panxa amunt i
mou-te cap a un costat primer i després cap a
l’altre arrossegant el cos, movent els malucs i
l’esquena, sense aixecar-los del terra.

•

Exercitant la Línia mitja: Col·loca’t en parelles,
un davant l’altre. Poseu-vos amb les cames ben
separades i els peus d’un tocant els peus de l’altre.
Agafeu-vos de les mans i moveu-vos cap
endavant i cap endarrere tot el que pugueu.
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6. Conclusions
A l’hora d’explicar com funciona el cervell humà trobem que aquest actua mitjançant
instints, emocions i pensaments: percebem el món exterior a través d’estímuls sensorials
i llavors el cos s’activa per respondre físicament. A mesura que es construeixen
estructures sensitives i motrius es construeix l’aprenentatge, lligant sentits i moviments
musculars. És per això que l’estimulació sensorial és totalment necessària per al
desenvolupament dels infants i per a la consecució de la correcta integració dels reflexos
primitius. Dins del desenvolupament motor podem distingir tres etapes: la primera són
els reflexos primitius, els quals tenen un pla innat d’integració consistent en aparèixer,
madurar, inhibir-se i integrar-se, per així poder donar pas a les següents etapes que són
els reflexos posturals i més endavant el control voluntari de moviments. Perquè es doni
aquest pla d’integració, cal que tots els reflexos primitius siguin inhibits entre els 6 i 12
mesos de vida del nadó i en el cas que això no es compleixi es manifesta una debilitat
estructural o immaduresa en el Sistema Nerviós Central, apareixent moviments
immadurs.
Cada reflex primitiu s’encarrega de realitzar les estructures de les connexions d’una part
específica del cervell i del cos, i ho fa estimulant una sèrie de moviments concrets. És per
això que el fet de no inhibir els reflexos primitius afecta negativament el progrés de
l’infant i es manifesta a través de diverses mancances en el seu desenvolupament i
habilitats motores.
La comprovació de la correcta inhibició dels reflexos primitius es produeix a partir d’una
valoració i estimulació de dits reflexos, parant atenció a l’aparició de respostes
automàtiques. La noció bàsica dels senyals d’alarma que hem mencionat al llarg del
treball esdevé suficient per a dur a terme aquesta tasca de detecció. Tenir dins l’aula un
full de consulta d’aquests senyals d’alarma pot resultar una bona pràctica per a resoldre
possibles dubtes i facilitar la tasca del docent.
Quant als autors i a la seva metodologia d’exercicis per a inhibir els reflexos primitius,
Blomberg fa una proposta de teràpia interessant i específica però el seu àmbit merament
terapèutic fa que la proposta de De Jager, que a més dels exercicis terapèutics incorpora
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també activitats més generals i quotidianes dins l’àmbit escolar, resulti més escaient per
posar en pràctica dins una aula d’educació infantil.
Des de l’opinió de l’autora d’aquest treball, esdevé cabdal dins la docència saber detectar
quan un reflex primitiu roman actiu i saber com actuar davant la situació. Cal dir que la
detecció resulta senzilla si el docent disposa del coneixement necessari, ja que les
activitats que faciliten la inhibició del reflex són fàcilment incorporables dins les sessions
de psicomotricitat pròpies del sistema educatiu existent.
Per aquesta raó es vol destacar la importància d’orientar als docents, sobretot en l’etapa
d’educació infantil, en la matèria dels reflexos primitius, per tal de permetre que es
confeccioni una tasca de prevenció per tal d’evitar possibles complicacions posteriors en
el desenvolupament dels infants.
Això ens porta a defensar i proposar un paradigma pedagògic holístic centrat en el
desenvolupament de l’infant, que aposta pel benestar de l’alumne per damunt
d’únicament proporcionar-li aprenentatge. Gràcies a aquesta metodologia podrem dur a
terme un diagnòstic primerenc que ens proporcionarà una situació òptima i d’avantatge
per començar a actuar a favor del correcte desenvolupament dels alumnes mitjançant la
incorporació de tècniques terapèutiques basades en les activitats i exercicis senzills que
s’han explicat en aquest treball.
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