
Fitxes de pràctiques 

1.3 Pràctica 3: Desenvolupament 
psicomotor de 3-6 anys 

1.3.1 Introducció 

La psicomotricitat intenta posar en relació dos e1ements: e] psíquic i e] motriu. 
Es tracta d~una activitat referida bàsicament al moviment, però amb 
connotacions psicològiques que superen e] que és purament biomecànic. La 
psicomotricitat s~ ocupa, per tant, del moviment humà en si mateix i de ]a 
comprensió del moviment com a factor de desenvolupament i expressió de 
]'individu en relació amb e] seu entom (Berruezo, 1995, 1996, 2000). 

La definició consensuada per ]es associacions de psicomotricitat espanyoles 
indiquen que, des d'una visió global de ]a persona, e] terme psicomotricitat 
integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensomotrius en 
la capacitat de ser i expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat, 
entesa d~aquesta manera, té un paper fonamental en el desenvolupament 
harmònic de la personalitat. 

Per a Bernard Aucouturier (1997) parlar de psicomotricitat és parlar d'un 
període de maduració psicològica del xiquet o xiqueta en què l'aspecte 
sensomotriu, el joc i l'acció són fonamentals en e] seu desenvolupament 
psicològic. 

Al llarg d'aquesta pràctica pretenem cone1xer els aspectes fonamentals del 
desenvolupament psicomotor dels xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys a partir de 
r anàlisi i restudi de diferents enfocaments d'ensenyament-aprenentatge, 
centrant-nos fonamentalment en r enfocament de la psicomotricitat relacional, 
per a conèixer les possibilitats que té per a la contribució al desenvolupament 
global d'aquests. 

1.3.2 Objectius 

l) Analitzar a través de l'observació rigorosa diferents situacions 
d'ensenyament-aprenentatge en una sessió de psicomotricitat. 

2) Identificar els aspectes fonamentals del desenvolupament psicomotor 
que apareixen en el vídeo i les relacions que s'estableixen entre el 
xiquet o xiqueta i e] mestre o mestra. 

3) Comparar diferents enfocaments d'ensenyament-aprenentatge 
relacionats amb el desenvolupament de la psicomotricitat analitzant 
els avantatges i inconvenients que comporten. 

4) Ampliar el coneixement sobre els aspectes fonamentals del 
desenvolupament psicomotor infantil a partir de ]a recerca i la reflexió 
d'informació oposada en diferents fonts documentals (webs, llibres, 
articles, etc). 
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1.3.3 Procediment 

Primera part: Treball tutoritzat 

1) La pràctica s~iniciarà a partir de la discussió i el debat en relació amb 
els coneixements previs de l'alumnat sobre el que saben de 
desenvolupament psicomotriu, els comentaris d~experiències i les 
activitats que hagen dut a terme, els avantatges i inconvenients de 
diferents pràctiques psicomotrius, etc. 

2) En segon lloc, el professor o professora comentarà a partir del vídeo 
«Desenvolupament psicomotor» (personal, no està en el web) i una 
presentació digital d'aspectes teòrics fonamentals (Annex 7.1 .a), les 
característiques del desenvolupament psicomotriu en la infància, així 
com diferents experiències d'ensenyament-aprenentatge que apareixen 
en el vídeo. 

3) Tots els alumnes prendran nota de les reflexions i aspectes 
fonamentals que es comenten a classe i els incorporaran a I' informe de 
la pràctica. 

Segona part: Treball autònom 

Cada alumne o alumna elaborarà per ordinador l'informe de la pràctica segons 
r esquema següent: 

1. lntroducció 

2. Qüestionari individual 

3. Ampliació del tema «Psicomotricitat relacional» a partir d'una recerca 
bibliogràfica sobre: característiques, avantatges, inconvenients, 
bibliografia i fonts d'interès, etc. 

4. Valoració general de la pràctica 

1.3.4 Normes de treball 

S'ha d'utilitzar un llenguatge per a la igualtat en ]a comunicació 
(LJC). 

L'autoria de les fonts consultades s'hauran de citar a peu de pàgina, en 
la bibliografia o en totes dues. 

S'haurà d'evitar la intertextualitat. 

El treball escrit tindrà l'extensió que cada alumne considere oportuna 
(lletra Arial, cos 12, justificat (alinear el text en els marges dret i 
esquerre), 1 ,5 interlineat de paràgraf i 2,5 per als marges). 

El treball inclourà: 

o Portada 

• Número i nom de la pràctica 
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• Grup de pràctiques al qual pe11anyen 

• Grau 

• Curs acadèmic o quadrimestre 

o lnforme de la pràctica 

1.3.5 Activitat alternativa 

L'alumne o alumna elaborarà per ordinador r informe de la pràctica segons 
1 'esquema següent: 

1) lntroducció 

2) Comentari i anàlisi crítica 

3) Elaboració del tema «Psicomotricitat relacional» a pm1ir d'una recerca 
bibliogràfica sobre: característiques, avantatges, inconvenients, 
bibliografia i fonts d'interès, etc. 

4) Valoració general de la pràctica 

5) Bibliografia 

Qüestionari 

Observa i anota les diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge 
que es mostren en el vídeo. 

2. Descriu: els alumnes, l'espai, els materials i la utilització del temps. 

3. Analltza: 

a. Els diferents aspectes del desenvolupament psicomotriu que 
apareixen en el vídeo: psicomotricitat gruixuda, psicomotricitat fina, esquema 
corporal, lateralitat, etc. 

b. Les relacions que s'establ~i_xen entre els iguals i entre els 
xiquets o xiquetes i el mestre o mestra. 

4. lnterpreta professionalment les diferents situacions d'ensenyament-
aprenentatge. 

5. Elabora un judici crític sobre els avantatges els inconvenients que 
trobes en aquest tipus d'activitats. 
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