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contextos de vida del nen
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dia a dia de l’aula i de l’escola a través de diverses
situacions: jocs, activitats i projectes del nen.
A la sala de psicomotricitat sorgeixen jocs de manera
espontània o induïda, que acostumen a ser molt rics en
experiències i faciliten a l’infant molta informació. Els
nens i les nenes es disfressen amb trossos de roba
simbolitzant personatges, es relacionen, respecten o no
les normes, comparteixen i també entren en conflicte,
expressant els sentiments i posant en joc la seva dimensió
afectiva. Es tracta d’aprofitar aquestes situacions que es
posen de manifest a la sala de psicomotricitat i d’emprar-
les com a punt de partida a l’hora de treballar determinats
continguts, ja que construeixen el pensament a partir de
les seves vivències, de les idees que manifesten quan
juguen (a les famílies, als metges, als mitjans de transport)
i de les actituds i normes socials que hi apareixen. Així
aprenen a “comportar-se d’acord amb unes pautes de
convivència que el portin cap a una autonomia personal,
cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració
social” (Decret 181/2008).

Reflexions finals
En els primers anys de vida la motricitat juga un paper
important en el desenvolupament de les capacitats. És a
través del moviment que els infants entren en contacte
amb l’entorn i creen les primeres representacions. Els
processos d’ensenyament i aprenentatge en aquesta
etapa educativa es caracteritzen perquè són globalitzats,
interrelacionats, transversals i contextualitzats; el
desenvolupament es produeix gràcies a la participació
dels infants, juntament amb mestres i companys, en el
dia a dia de la vida a classe i l’escola en diferents situacions:
jocs, activitats i projectes. L‘especificitat de la pràctica
psicomotriu confereix a l’espai on es realitza, la sala de
psicomotricitat, les característiques que la converteixen
en un entorn privilegiat on els petits poden manifestar-
se tal com són, actuant amb total llibertat. La sessió de
psicomotricitat prepara el cos lliurement, el desperta, li
aporta sensacions, emocions i pensaments. Li ofereix la
possibilitat d’experimentar habilitats i competències, com
el plaer de la conquesta, el plaer de comunicar-se, el
plaer de ser i actuar, el plaer de pensar, el plaer de crear…
(Vives, 2009).
La persona adulta, en preparar l’espai, els materials i les
propostes de joc amb una intencionalitat educativa i
oferint la seguretat necessària perquè puguin actuar amb
plaer, dóna l’oportunitat als infants per fer-se càrrec del
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