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0. INTRODUCCIÓ
Entrar a la llar d’infants: tot un repte vital.
La tasca educativa que desenvolupem en l’etapa 0-3 té una importància
cabdal per molts motius.
- és l’ESPAI on per primer cop entra en
contacte amb un ambient que no és el
familiar i ha de viure-hi sense el referent
emocional natural i segur que són els
seus progenitors.

- les CONDICIONS que l’espai estableix social i laboralment
(materials, organització...) creen unes
circumstàncies de cara a l’infant en les que
no es podran atendre les seves necessitats
de la mateixa manera, amb la mateixa
immediatesa i, potser, comprensió (hàbits,
llengua, cultura...) que en l’espai familiar.

-Començarà a experimentar les
RELACIONS socials fora del nucli
conegut i segur de la família: adults
acompanyants i altres infants, amb
tota la complexitat que pugui resultar.
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Quan un infant arriba a la llar, entra en un CONTEXT de caire EDUCATIU,
que amb la seva pràctica es plantegen dos tipus d’objectius:

- objectius socialitzadors: el menjar, el joc, la son, les rutines...
- objectius educatius: a l’entorn, de la cura d’ell mateix, l’autonomia
personal i l’expressió.

Però , en resum, podríem afirmar que com en qualsevol etapa educativa , un
dels objectius formatius més important és aconseguir que l’alumne
desenvolupi una AUTONOMIA PERSONAL davant dels diferents reptes
educatius i vitals.
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Un fil conductor en la pràctica educativa a la llar: el moviment.
En el cas de l’etapa 0-3, un dels reptes bàsics i principals és el de
l’AUTONOMIA MOTRIU.
Entenem l’autonomia motriu, no només
com la capacitat del nen de fer, moure’s,
desplaçar-se..., si no la capacitat de
desplegar tot el POTENCIAL motriu que
de manera natural el cos disposa.
L’infant evoluciona i estructura el seu cos més enllà de les dificultats o
entrebancs que pugui experimentar. A vegades les famílies desconeixen la
importància dels processos motrius i actuen interferint en el potencial
desenvolupament del nen: xumets, cadiretes, joc al parc, avançar-se a les
seves demandes, ...

Això fa que , a vegades, aquest procés no segueixi les ETAPES
NATURALS, i que desenvolupi accions i forces compensatòries que, a llarg
termini poden dificultar posteriors processos cognitius, emocionals i/o
d’aprenentatge.
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1. JUSTIFICACIÓ TEÒRICA

El desenvolupament motriu: cervell, maduració i aprenentatge.
Amb el treball que portem a terme estem posant l’accent en el coneixement
dels processos neuro-pedagògics que facilitaran al nen futures respostes als
reptes que l’escola crearà: esquema corporal, coordinació, atenció, escolta,
relaxació, equilibri, control òculo-manual...Per tant afegim una altra
perspectiva

al

treball

corporal

entès

com

a

fonamentació

del

desenvolupament cognitiu.

El Cervell:

El nadó, des de que arriba al món, i abans. a
la panxa de la mare, és un ésser que es mou.
A través del moviment manifesta que és viu i,
és movent-se que es desenvolupa, madura i
creix.
Tal com ens diu PIAGET, en una primera etapa la “intel·ligència” és
sensorial i motriu. El llenguatge i la capacitat expressiva és una conquesta
que arribarà més tard però que es sustenta en aquestes primeres capacitats
que permeten el cos moure’s , manifestar-se, expressar-se i conquerir el món.

Per tant dos vies indispensable:
- una via d’entrada: la comprensió del món a través del les vies
SENSORIALS (pell, audició, visió...).
- Un via de sortida: l’EXPRESSIÓ a través del moviment (corporal,
manipulatiu, verbal...)
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Estructurar correctament els INPUTS (sensacions) i els OUTPUTS
(seqüències motrius) demana:
- que les vies sensorials responguin adequadament i que les
informacions arribin de manera organitzada als centres corresponents.
- Des d’aquest control poder elaborar respostes ajustades.

Assolir correctament aquests reptes DEMANA:

- una correcta integració dels reflexes primaris
- una estructuració coherent dels inputs sensoriomotrius
- una estructuració seqüenciada coherent dels patrons motrius més
complexes.

Maduració:
Quan parlem de la maduració de l’infant, el primer que ens ve al cap és un
nen que es fa gran, que creix en mida i que cada cop pot fer les coses de
manera més semblant a l’adult.
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Per contra un nen INMADUR ens crida l’atenció per que funciona amb
patrons que no corresponen a la seva edat.
Des d’un punt de vista neurològic, madurem:

- quan el sistema nerviós ASSIMILA i integra la informació que rep, li
dóna sentit i la pot utilitzar coherentment.
- Quan el cos es capaç D’ESTRUCTURAR-SE en relació a un centre
(línia mitjana) i, per tant, ORGANITZAR simètricament els dos
costats del cos i donar sentit a esquerra i dreta, i finalment,
- Quan és capaç d’organitzar harmònicament el moviment corporal.

Aquest processos li permeten desenvolupar PATRONS de moviment cada
cop més COMPLEXOS, portar-los a terme optimitzant l'energia i arribar a
experimentar el moviment des del plaer i el benestar.
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Aprenentatge
Hem de ser conscients que qualsevol acte que portem a terme es sustenta en
la capacitat de moviment dels nostres cossos: rentar-nos les dents, beure un
got d’aigua, obrir un llibre o escriure amb un llapis.

Moviments, a vegades, molt simples, molt petits però bàsics per a un correcte
desenvolupament de l’acció i per tant amb resultats positius. Pensem sinó,
en quins serien els resultats d’un moviment mal sincronitzat entre mà i ull a
l’hora d’agafar un got d’aigua...

El cos necessita a través de la PRÀTICA i la REPETICIÓ establir programes
efectius i gratificants que el permetin conèixer el món i donar respostes
ajustades a les situacions que viu.

En el nadó aconseguir voltejar correctament implica ajudar a madurar el seu
sentit de l’equilibri, a estructurar un eix central (LINIA MITJANA) que més
endavant facilitarà l’enfoc ocular, la seva capacitat d’atenció...
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Ser capaç d’agafar-se el dit del peu ens confirma que el cos està trobant la
línia mitjana corporal que més tarda ajudarà en la activitat de convergència
ocular o en l’organització CONTRALATERAL del moviment.

Madurar correctament el REFLEXE
PALMAR el prepara per agafar
correctament un llapis, no prémer en
excés els diferents estris que necessiti
utilitzar, agafar i deixar sense tensió.
Estructurar correctament l’esquena ajudant a madurar els reflexes (Pereze,
Landau, ...) facilitarà al futur alumne a seure la cadira relaxat, mantenir
l’atenció visual i auditiva, equilibrar hipersensibilitats sensorials...

En general,

cuidar tots

aquest aspectes ajuden a
l’infant
correctament

a

assolir
la

etapa

madurativa que viuen i a
PREVENIR dificultats relacionades (dificultats d’atenció i escolta,
inquietuds motores, més endavant errors en la lectura i escriptura...).
Cal dir que tots els APRENENTATGES tenen com a base el moviment i la
capacitat de crear una seqüència motriu ordenada, rítmica i harmònica, que
li permeti actuar i aprendre des del plaer.
En aquest sentit podem estar atents i observar una sèrie d'aspectes en el
desenvolupament motriu que ens donen informació sobre com s'està portant
a terme el procés maduratiu de l'infant.
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La respiració

La respiració acompanya les estimulacions, facilita la integració dels
estímuls i reforça el VINCLE entre l’educador i l’infantAjuda a restablir el ritme intern calmat i transmet un missatge de seguretat i
tranquil·litat que facilita el treball organitzat i coherent del sistema
neurocognitiu dels nens i les nenes.
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2. RESPIRA I APRÈN 0-3: OBJECTIUS DEL PROJECTE.
Tenint en compte tots els aspectes abans exposats i davant l’interès en
optimitzar l’ACOMPANYAMENT de l’infant en aquesta etapa, hem
introduït a la pràctica diària de la llar (aula, hàbits, sala de psicomotricitat...)
una sèrie d’actuacions al voltant del moviment i la respiració amb l’objectiu
de facilitar a l’infant el coneixement integrat i vivència positiva del seu cos.

En el projecte Respira i aprèn 0-3 que portem a terme a la llar ens proposem:
- formar les educadores en el coneixement les etapes i processos
motrius de l’etapa 0-3 (coneixement dels reflexes primaris i la relació
amb l’estructuració del moviment i els aprenentatges).
- saber observar, comprendre i identificar les dificultats corporals que
l’infant pugui estar vivint, per poder-lo acompanyar adequadament,
- introduir en els /les educadores un estil comunicatiu basat en el tacte
i la respiració que faciliti l’establiment de vincles positius amb la llar
i els adults implicats.
- Compartir un llenguatge comú a l’hora d’analitzar dificultats,
necessitats i orientacions en la pràctica educativa.
- Compartir i traslladar a les famílies les eines i la pràctica educativa
en relació al projecte.
- Adequar els espais on es desenvolupa les activitats motrius per tal de
poder portar a terme un treball específic d’estimulació motriu.
- Treballar aquells aspectes sensoriomotrius directament relacionats
amb el moviment que ens ajudaran a preparar els infants per a un pas
cap a l’etapa d’Educació Infantil coherent i satisfactòria.
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3. PROGRAMA DE TREBALL
Aspectes motrius que observem i acompanyem
ASPECTES

CONCEPTES
Respiració abdominal

EXERCICIS
Respiració compartida
amb l’educadora

RESPIRACIÓ
Moviments espontànis i repetitius

Balancejos en les vuit
direccions + respiració
Massatges en creu, vuit
direccions i vuit mandrós a

REFLEXES

l'esquena + respiració

PRIMARIS

Massatges als palmells i
plantes dels peus + respiració
Massatges en rotació
(Shantala) + respiració
Balancejos de peus, cames,
cadera, costelles, isquions

PATRONS
BÀSICS DE
MOVIMENT

Línia mitja.

Activar moviment

Punts de recolzament (peus,

contralaterals + respiració

genolls, malucs, mans,
espatlles).

Exercicis introduïts en els

Inici de seqüències per enriquir el hàbits i rutines de la llar
moviment.
Alternar costat en l'inici de la
seqüència.
Patrons creuats.
Direccionalitat
(vuit direccions).

EXPLORACIÓ
MOTRIU

Relaxació i tonicitat.

Treball amb els diferents

La coordinació i l'equilibri.

materials de la sala

Refer etapes de volteig,

psicomotriu

arrossegament, gateig
Salts i equilibris
Jocs de falda
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.

4.1 FORMACIÓ DE LES EDUCADORES:

Un dels puntals de la proposta és la formació de les educadores perquè el
treball no està enfocat únicament en els moments de treball de
psicomotricitat (on evidentment i pels materials necessaris es portaran a
terme moltes de les activitats) si no perquè el que es pretén és que la mateixa
MIRADA de l’educadora canviï en tot allò que faci referència a maduració i
moviment.

Per tal de poder dur a terme aquest treball amb els infants a l’aula, la Cristina
Cosials ens ha format amb el curs “Respiració, moviment i aprenentatge (03 anys)”. Aquesta formació consta d’un apartat teòric i un de pràctic, que
anavem alternant per tal d’assimilar millor tot el que anavem aprenent.

A la TEORIA ens explica les bases neurològiques del cervell, els reflexes
primaris i còm aquests aparèixen i s’integren, els eixos corporals i
contralateralització, i còm la respiració ens ajuda en tot els procesos
d’aprenentatge.
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A la part PRÀCTICA anavem experimentant en el nostre propi cos tot el que
anavem aprenent, amb exercicis pràctics per tal de poder incidir en aspectes
concrets, com per exemple tipus de massatges o apropaments a nens/es que
els costa relacionar-se amb l’educadora o amb els companys, infants que no
son capaços de parar un moment per atendre a altres coses, o que estan
passant un procés d’adaptació molt llarg i angustiant… També exercicis que,
combinats amb la respiració, poden ajudar a integrar aprenentatges
específics.

Durant tot el curs es fa
molta

incidència

en

l’OBSERVACIÓ, no tant
en

l’actuació,

ja

que

observar es la millor manera
de veure si alguna cosa no
va bé o si hi ha algun tipus
de bloqueig.

Què volem dir amb això?

Que la educadora conegui els processos maduratius naturals del moviment
del nen/a, que pugui RESPONDRE adequadament a l’acompanyament que
cada infant necessiti en funció del seu nivell maduratiu, sense avançar-se o
fins i tot arribar a bloquejar processos amb la seva actuació.

Que aquest coneixement ajudi a crear un ESTIL COMUNICATIU no
verbal que en si mateix estimuli correctament: com agafem, com recolzem,
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com respirem, quin ritme utilitzem, com toquem,....de tal manera que
qualsevol comunicativa es transformi en una situació d’estimulació
POSITIVA:

- en les accions educatives,
- en qualsevol situació comunicativa i , de manera específica.
- en la gestió de l’estrès ocasional.

4.2 INTRODUCCIÓ DEL PROGRAMA EN LES ACTIVITATS,
RUTINES I HÀBITS D’AUTONOMIA

Durant tot el curs i en la rutina diària podem buscar petites estones per
treballar la contralateralitat dels patrons de moviment.
Hem de tenir cura de no condicionar l’ús d’una part del cos més que l’altra
per la situació o posició en que situem al nen/a o el material que utilitza en
les activitats. Cal que es treballi en les màximes posicions i parts del cos
possibles.

Considerem que podem aprofitar les següents accions:
- Alhora d’ACOLLIR als infants al matí si es necessari agafar-ne
algun a coll, alternarem canto dret i esquerra per recolzar-lo en el
nostre cos.
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- A l’hora dels ÀPATS (dinar i berenar).
Oferim els coberts al
centre del plat per a que
l’infant agafi lliurement
amb la ma que vulgui, la
cullera o la forquilla.
Farem la mateixa acció
amb el got.

-

A l’hora de RENTAR mans, l’educadora, per

darrera, agafarà les mans de l’infant per posar-li sabó.
Alternarem les posicions una vegada per la dreta i un
altre per la esquerra.

- En la SALA DE REPÒS, podem fer els
següents massatges:
Balanceig de peus, cames, maluc...pels
infants que són molt rígids i que els hi
costa agafar el son. Seria important per
a relaxar-los que els moviments anessin
dirigits cap al centre, de manera que
quedi una sensació de recollida que
convidi a dormir i a descansar.
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Massatges en creu més respiració, especialment en aquells infants que
observem que els costa bastant adormir-se.

4.3.

ACTIVITAT PSICOMOTRIU

4.3.1. LA SALA DE PSICOMOTRICITAT
La sala de psicomotricitat és l’espai principal de l’escola on els infants
poden experimentar i descobrir de manera lliure i lúdica totes les
capacitats motrius que van desenvolupant.
És a la sala de psicomotricitat, doncs, on estarem atents i acompanyarem
a través d’aquesta experimentació, amb llibertat, tots els aspectes i
moviments, anteriorment assenyalats en el desenvolupament motriu, que
ens donin informació sobre com s'està portant a terme el procés
maduratiu de l'Infant.
Ho farem creant CONTEXTOS MOTRIUS concrets que facilitin
l’experimentació del moviment i integració de l’esquena corporal,
incorporant la RESPIRACIÓ COMPARTIDA amb l’educadora.

La respiració acompanyarà sempre el
treball individual de cada infant a la
sala, sempre que el nen ens demani
ajuda o intervenció per realitzar els
moviments .
Ho realitzarem:
- Acompanyant amb una bona
respiració completa cada moviment.
Aconseguint mitjançant el contacte físic, un ritme i coordinació entre
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l’acció o moviment que estem fent amb l’infant i les respiracions de tots
dos.
- A la sala a través de la respiració també podem MODULAR EL
CLIMA de treball a l’espai, acompanyant els moviments i els ritmes
grupals en les activitats que portem a terme, agafant-los de la ma, tocantlos l’esquena etc., sols cal uns segons per encomanar un ritme de
respiració que els torni a centrar en un bon moviment.

4.3.2. ELS MATERIALS
A la sala psicomotriu s’han creat i desenvolupat alguns elements que
posats a disposició dels nens d’una manera lliure i lúdica, ens permet
aconseguir els objectius marcats i el treball dels moviments específics
anteriorment assenyalats que volem assegurar .
Els diferents contextos i materials serien:
▪ Elements motrius que ja tenim d’ús comú en les sales de psicomotricitat
i/o altres més específics que hem anant a buscar entre els existents i que
hem cregut que ens podien ajudar en els nostre objectiu.
▪ Construcció d’altres elements, no d’ús específic psicomotriu, que bé hem
ideat o aprofitat per experimentar els moviments desitjats.

Cal tenir en compte:
▪ Són els mateixos infants a través de l’observació de les seves accions
que ens diuen si realment són del seu interès i per tant ens poden servir
o no per complir amb els objectius.
▪ A banda de la finalitat motriu hem de tenir en compte també la
seguretat, l’espai que necessita, l’ús de materials adequats etc…
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▪ Aquesta proposta és una experiència oberta a seguir creant nous
elements i buscar nous espais psicomotrius per tant d’anar ampliant el
ventall d’experiències motrius pels nostres infants.
Elements d’ús habitual a la sala de psicomotricitat:

-Circuit fix: amb elements psicomotrius bàsics : tobogan, diferents
superfícies ( llises, toves, dures, ondulades...) Elements per gatejar ,
d’amagar-se, de salt etc.
Aquest circuit al ser fix durant tot
el

curs,

permet

a

més

de

desenvolupar moviments específic,
la

memorització

de

cadascun

d’ells, es a dir la interiorització del
moviments. Per aquest motiu en
l’última fase del curs el nen el pot
realitzar sol amb els ulls tancats, el
que encara afavoreix més aquesta interiorització .(el fet d’utilitzar una
mascara per tapar la visió es pot presentar com un fet lúdic i els infants ho
accepten força bé, encara que sempre ha de ser una acció voluntària)

-Espatlleres: (Element de fusta en
forma d’escala vertical recolzada a
la paret).
La seva experimentació per part del
nen ens permet de crear una
seqüència

motriu

ordenada:

pujar-baixar de manera ordenada
sense saltar-se passos, ens permet
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també treballar moviment-manipulació, i els punts de recolzament(mans
i peus) al grimpar.

-Pilotes grans : Ens permet
balancejar-se,

treballar

la

direccionalitat (vuit direccions,),
l’equilibri, control de la tonicitat
( espatlles), el salt i els punts de
recolzament..

-Tobogan :Ens permet treballar especialment
els punts de recolzament ( peus...), a més
d’altres moviments com
grimpar,

Elements d’ús motriu que hem buscat específicament
-Trineu; Ens permet l’ Inici

de seqüències per enriquir el
moviment (Molí, arrossegarse de panxa i d’esquena , la
Direccionalitat

(vuit

direccions ) i l’equilibri .
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pujar-baixar,

-Plataforma d’equilibri: Ens permet treballar Direccionalitat (vuit
direccions), l’equilibri, moviments de manipulació (mans i peus) i una
experimentació sensorial del moviment ( vista,
girs….)

Niu: Element de roba en forma de
niu, penjat del sostre que permet als
infants: Balancejar-se en diferents
direccions , treballar el camp visual.

Elements pensats i creats especialment

-Tramat

de

gomes:

:

Tramat de gomes en forma
de xarxa que permet als
infants:
Treballar moviments com :
Punts de recolzament (peus,
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genolls,

malucs,

mans,

espatlles..)

patrons

creuats,

inici de seqüències per enriquir
el ós, girar-se d’esquena, girar-se
de panxa, equilibri...)

-

Hamaca: Element

de roba de coto penjada
del sostre .
Aquest

element

ens

permet a l’igual que el
niu treballar el Balanceig
, la Direccionalitat (vuit
direccions ) i a més el moviment manipulatiu (agarre) i sensorial (visual)
,el control de la tonicitat, i de l’equilibri..
- Matalàs càmping semi inflat: Ens permet un treball d’equilibri , el
control de la tonicitat de tots els membres corporals per resistir la
inestabilitat de la superfície.
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4.4 ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
Més enllà de les activitats i rutines que es porten a terme a nivell grupal,
s’adequa el treball corporal als nens que presenten dificultats
específiques. Aquests infants tenen el seu propi programa de treball.
Això implica una observació acurada de les característiques motrius del
nen/a i l’elaboració i registre del pla de treball que seguirem.

4.4.1 ATENCIÓ AL NEN

CAS 1

Descripció:
Tenim un infant de 2 anys (P2) inscrit a la llar des del novembre de 2016,
la qual va començar a caminar un mes abans de venir. Partim d’un
diagnòstic d’una microcefàlia i que presenta un retard del
desenvolupament amb unes dificultats motrius, de coordinació i equilibri,
dificultats de la parla, i alguna distorsió facial i visual.
L’infant es mostra insegur a l’aula, ja que els seus moviments encara no
li donen confiança per participar autònomament.

La seva postura corporal és molt tancada i ajupida, tendint a aixecar
omòplats i braços. Les mans també les duu molt tancades, la qual cosa li
dificulta a l’hora de fer activitats de motricitat fina. I pel que fa a les
cames, presenten uns moviments més lents, amb una hipersensibilitat i
lentitud del costat dret (cama i peu).
La seva visió és correcta però hi ha mancances en la funció del cervell,
que per això, també es veu afectada en la seva seguretat i els seus
moviments.
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Intervenció:
A l’aula
L’educadora de suport és la referència per a l’infant a l’hora de fer el “Bon
dia”, ja que es pot asseure darrere d’ell mentrestant es fa l’activitat i així
corregir la postura.
També n’és una referència quan és l’hora de dinar perquè hi ha una manca
de coordinació per tal de fer les accions d’agafar el menjar amb el cobert
i portar-se’l a la boca.

A la sala de psicomotricitat

Aquesta sala és un dels llocs més
estimuladors del moviment però
que a la vegada atemoreix a l’infant
fins que no agafa confiança amb
l’espai, amb els companys i amb el
seu propi cos.
És el lloc on treballem el desenvolupament motriu de l’infant, a partir
d’activitats senzilles com pujar i baixar escales, baixar pel tobogan, jugar
amb pilotes, etc. Però a més a més, aprofitem per a fer exercicis més
específics per estimular les parts del cos que presenten més dificultat.
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Activitats com:
- “Arri - arri, tatanet”; amb els braços en diferents posicions.
- Unir i separar articulacions.
- La corona, per millor l’equilibri.
- “xurros” a les cames
- Línia mitjana davant i darrera, per tot el
cos.
Alguns dels exercicis, depenent dels estímuls
que provoquen, els realitzem al final de la
sessió durant el moment de la relaxació.
“La corona”

A la sala multisensorial
Dins la sala multi sensorial, podem dur a terme un ampli ventall
d’activitats i exercicis estimuladors de tot el cos. A continuació concretem
exemples que s’han treballat amb l’infant al llarg de l’estada escolar:
Activitats com:
- moviments amb la pilota gran “cacauet”
- caminar i gatejar per sobre del caminet de textures
- moure’s per la piscina de boles,
fent altres exercicis a dins o
cantant cançons
- jocs de falda
- interactuar amb la pantalla tàctil
del terra

Però també hem aprofitat la sala per a fer exercicis més concrets del cos,
ja que és un espai on el nen està relaxat i permet estar més connectat amb
l’adult. Normalment, un cop feta la sessió a la sala, durant els últims 10
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minuts es fan els exercicis pautats acompanyats de la relaxació, amb la
música adient.
Exercicis:
- Pressions amb el palmell de la mà amb una pilota. És interessant
anar canviant la mida i les textures de la pilota.
- Estiraments de cada dit de la mà.
- Pressionar el punt mig del peu i flexionar la cama cap al tronc, fent
que doblegui el genoll i després tornem a estirar la cama fins
posar-la recta.
- Treballar les articulacions del cos fent pressions sobre elles.

Valoració final:
Després del seguiment registrat a partir del pla de treball explicat
anteriorment, es poden apreciar grans canvis a nivell motriu, entre
d’altres, de l’infant.
La seva postura corporal és més recta i relaxada, amb els braços i mans
més estirats, i més seguretat a l’hora de desplaçar-se. El moviment i la
coordinació de les cames ha millorat, ha agafat tonicitat i rapidesa a
l’hora de fer els moviments. Es desplaça més lliurement, sense el suport
o ajuda de l’adult.
Però també, un dels trets més importants, és
l’autonomia
ha

que

guanyat

l’infant i per tant,
confiança
felicitat

i
durant

l’estada a la llar.

Juny 2017

Novembre 2016
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CAS 2
Descripció:
Tenim un infant d’1 any i mig (P1) inscrit a la llar des del gener del 2017,
la qual presenta un retard maduratiu i del desenvolupament, amb
afectacions auditives; una pèrdua moderada-lleugera de les dues oïdes,
amb un audiòfon a l’orella dreta. Aquest és del diagnòstic que partim, el
qual encara està per concretar i posar-li nom al síndrome. S’aprecien
diferents anomalies físiques, motrius, de coordinació i equilibri, i
dificultats de la parla.
L’infant, de vegades, es mostra insegur a
l’aula ja que no camina i els seus
moviments encara no li donen confiança
per participar autònomament. Pel que fa a
les

cames,

encara

les

té

bastant

hipotòniques, amb un descontrol i tendint a anar enrere, per això s’ha
d’afavorir el gateig. I a les mans, ara li comença a donar més ús i manipula
i agafa objectes però amb alguna dificultat.

Intervenció
A l’aula
L’educadora de suport és la referència per a l’infant a l’hora de fer el “Bon
dia”, ja que es pot asseure darrere d’ell
mentrestant es fa l’activitat i així corregir la
postura. En aquest cas, al començament de curs,
l’infant necessitava una peça tova al darrera per
seguretat.
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També, ha estat important vigilar i corregir la postura de l’infant mentre
estava assegut a la cadira amb la resta de companys, per tal de millorar-la.
I a més, durant cada dia hem tingut el suport del bipedestador i una cadira
adaptada amb tauleta.

A la sala de psicomotricitat
Com ja hem dit, aquesta sala és un dels llocs més estimuladors del
moviment. Amb aquest infant podem:
- Treballar la posició de genolls a sobre d’un “rulo” o bé subjectant-se
amb una peça tova en forma de “U”.
- Balanceigs a un costat i a l’altre, sobre les cames de l’adult (asseguts
al terra en posició indi).
- Jocs de falda
- Moviments amb la pilota gran, tant la rodona com l’ovalada.
- Jocs i moviment amb el balancí
- Asseguda amb un coixí de seguretat i fer jocs cooperatius; passar la
pilota, agafar peces petites...

Però a més a més, aprofitem per a fer exercicis més específics per
estimular les parts del cos que presenten més dificultat.
Activitats com:
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- Unir i separar articulacions pressionant
- Massatge als genolls fent circumferències; abans de fer alguna
activitat que impliqui l’ús d’aquests.
- Enlairar-la per les aixelles; el
cos puja amunt estirat
- Fer línia mitjana des del peu
fins sota el melic (davant i
darrere)
- “xurros” a les cames
Massatge als genolls

A la sala multisensorial
Dins la sala multi sensorial, podem dur a terme un ampli ventall
d’activitats i exercicis estimuladors de tot el cos. A continuació concretem
exemples que s’han treballat amb l’infant al llarg de l’estada escolar:
Activitats com:
- moviments amb la pilota gran “cacauet”
- caminar (amb l’ajuda de l’adult) per sobre del
caminet de textures
- moure’s per la piscina de boles, fent altres exercicis
a dins o cantant cançons
- jocs de falda
- interactuar amb la pantalla tàctil del terra
- interactuar, des de diferents posicions corporals, amb la torre de
bombolles de colors (asseguda, de genolls, de peu...sempre amb la
supervisió i suport de l’educadora)
- manipular amb objectes que tenen diferents colors, sons, textures...
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Però també hem aprofitat la sala per a fer exercicis més concrets del cos,
ja que és un espai on el nen està relaxat i permet estar més connectat amb
l’adult. Normalment, un cop feta la sessió a la sala, durant els últims 10
minuts es fan els exercicis pautats acompanyats de la relaxació, amb la
música adient.
Exercicis:
- Punt central: cap i cul; pressionant lleugerament acompanyant la
respiració.
- Pressionar tot el peu i després dit per dit.
- Cos creuat des de l’orella fins al peu; començar pel costat esquerre.
- Treballar les articulacions del cos fent pressions sobre elles.

Valoració final:
Després del seguiment registrat a partir del pla de treball explicat
anteriorment, es poden apreciar grans canvis a nivell motriu, entre d’altres,
de l’infant.
S’aprecien canvis a nivell motriu, sobretot en la seva postura ja que ara es
manté més rígida, tant asseguda, com quan es planta de peu amb l’ajuda
de l’adult. També accepta més tots els exercicis i activitats que se li
proposen ja que es sent més segura amb els moviments i el seu propi cos.
Ha guanyat to muscular, tant en els braços, com les cames, esquena.... No
obstant, s’ha de continuar treballant de manera que reforcem la pelvis, les
cames i els peus per afavorir el gateig, i posteriorment, la marxa autònoma.
I a més, s’han apreciat canvis a nivell manipulatiu amb les mans, ja que es
mostra més receptiva a les textures, i presenta més mobilitat amb elles.
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Aquesta evolució ha afavorit en l’autoestima i el saber estar de l’infant,
tant a la llar com a casa.

Gener 2017

Març 2017

Juny 2017

Graella individual

A continuació mostrem el model de graella individual on es registren els
exercicis que s’han anat realitzant al llarg del curs per tal de millorar el
moviment psicomotriu dels casos individuals.
Els exercicis han estat pautats i revisats un cop al mes, observant i valorant
els canvis de l’infant. (Veure Annex 1)
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4.4.2 ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Aquest seguiment específic que fem als infants, és interessant que se
n’assabentin els pares ja que també ens poden ajudar PARTICIPANT
DELS EXERCIS i així millorar les dificultats del seu fill/a.
En aquests casos, mitjançant vídeos podem ensenyar a les famílies quin
tipus d’exercici poden realitzar a casa amb el seu nen/a. O bé, oferint-los
que es quedin una estona a l’aula per tal d’explicar-los-hi.

5. VALORACIÓ EDUCADORES

Durant el curs, les educadores hem utilitzat aquests coneixements i recursos
a l’aula, treballant conjuntament amb la Cristina Cosials, i observant
l’evolució dels infants que han requerit d’aquests exercicis.
En general, hem observat una millora notable al aplicar aquests exercicis,
ajudant i estimulant als infants de manera positiva.

Per tal de poder explicar i valorar millor la nostra experiència amb el
projecte: Respira i aprèn; ens agradaria anomenar dos exemples diferents:
- En el primer cas es tracta d’un infant que es mostrava molt inquiet,
dispers. El seu temps d’atenció en una activitat era molt curt si estava
sol i es distreia fàcilment. En aquest cas els exercicis recomanats van
ser el massatge en creu i l’altre consistia en aplicar una petita pressió al
centre del crani. Progressivament aquest infant ha anat adquirint una
major capacitat d’atenció, mostrant-se més tranquil i més receptiu amb
els aprenentatges.
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- L’altre cas tracta d’un infant amb problemes d’estabilitat i inseguretat
(la relació amb els adults, amb els infants, els espais, etc. ). En aquest
infant els exercicis recomanats van consistir realitzar un massatge amb
els polzes (aplicant una mica de pressió i fent-los rotar un en sentit
horari i l’altre anti-horari) al braç, començant per la part superior i anar
baixant fins el canell, treballant així la seguretat.
L’avantatge d’aquests exercicis és que es poden realitzar en qualsevol
moment de la jornada, de manera planificada (en una sessió de
psicomotricitat) o aprofitant estones durant la realització dels hàbits, etc.
També ajuden a crear vincles més sòlids amb els infants, arribant així a poder
conèixer i assistir millor als infants de la nostra aula.

Per finalitzar, valorem molt positivament la experiència i els coneixements
obtinguts amb el projecte: Respira i aprèn.
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ANNEX 1
O-3. DESCRIPCIÓ DE L'ALUMNE.

Nom i cognoms:
Data naixement:

ADAPTACIÓ

Nom mare i pare:
Tfn:

RESPIRACIÓ

SENSORIAL SON

ALTRES OBSERVACIONS

ALTRES ACTUACIONS TERAPÈUTIQUES

ALIMENTACIÓ

MOVIMENT

COMUNICACIÓ INICIATIVA

X

Adult

PROVES ESPECÍFIQUES

Igual

JOC

VALORACIÓ GLOBAL INICI DE CURS
1

2

HÀBITS

3

4

5

OBSERVACIONS

x

MOVIMENT

x

RELACIÓ

x

COMUNICACIÓ

x

JOC

x

VALORACIÓ GLOBAL FINAL DE CURS
1

2

3

4

HÀBITS
MOVIMENT
RELACIÓ
COMUNICACIÓ
JOC
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5

OBSERVACIONS

ANÀLISI DEL MOVIMENT...........................................................
QUALITAT
MOVIMENT

NO

INTENTA

FA DE MANERA
RÍGIDA

INICI DE CURS / FINAL DE CURS
FA I RELAXA

Girar-se d'esquena
Girar-se de panxa
Balancejar-se
Arrossegar-se
Rodolar
Molí
Semisentat
Asseure's
Gronxar-se de genolls
Gatejar
Caminar com un ós
Superar obstacles
Dempeus genolls
Dempeus recolzat
Dempeus
Dempeus amb
desplaçament
Pujar i baixar
Saltar
Grimpar
Mov+manipulació
Mov+ sensorial
Equilibri
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JUGA

............................................................................

OBSERVACIONS

PROGRAMA DE TREBALL
Data

Propera sessió:
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