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En totes les investigacions sobre I'evolució ontogene- 
tica del nen es parteix d'una serie de pressuposits que, 
plantejats d'una manera explícita o no, determinen el seu 
enfoc i les seves conclusions teoriques. La relació existent 
entre desenvolupament i aprenentatge n'es un dels mes 
importants. Aquesta relació pot considerar-se com a uni- 
direccional (a/ el desenvolupament es una condició previa 
a I'aprenentatge o b/ I'aprenentatge és desenvolupa- 
ment) o be com a mútua i interdependent. 

Nosaltres, assumint I'enfoc dialectic que inicia VI- 
GOTSKY (1 934), considerem que hi ha una estreta rela- 
ció entre desenvolupament i aprenentatge, pero que mai 
es superposen d'una manera total, si no que són els apre- 
netatges els que activen els procesos de desenvolupa- 
ment i que van essent progressivament internalitzats i 
convertits en adquisicions del propi nen. Tot i que I'apre- 
nentatge no equival a desenvolupament, sí que s'hi con- 
verteix i estructura una serie de condicions internes que 
no podrien donar-se al marge d'ell. 

Quan un aprenentatge s'ha internalitzat i serveix de 
base per fer-ne d'altres que, alhora I'aniran modificant, es 
quan pa rle m de nivells de desenvolupament. 

Segons GALPERIN (1 958)  es poden identificar dues 
grans seqüencies en cada nivell de desenvolupament. 
En primer Iloc, un procés de durada temporal variable 
caracteritzat per la necessitat d'ajuda externa, en el qual 
el nen elabora la cognició i representació pertinents, mit- 
jancant la imprescindible ajuda de I'aferencia i execució 
repetitives. En segon Iloc, les adquisicions es conver- 
teixen en estructures dinamiques perfectament auto- 
matitzades que, a més de no precisar ajuda externa, 
reorganitzen ampliament I'estructura jerarquica del sis- 
tema funcional. 

A partir d'aquestes consideracions previes, s'entendra 
que en estudiar el desenvolupament de la praxi grafomo- 
tora en el nen, no ens centrem en I'estudi de les caracte- 
rístiques fisiologiques del to muscular i el moviment, sinó 
que ens basem en la importancia que pot tenir la funció 
perceptivo-gnosica que representa I'espai corporal, consi- 
derada com a portadora d'un determinat nivell d'integra- 
cio. Com diu LURlA (1 979), en I'analisi de I'activitat mo- 
tora s'ha d'incloure també (tel paper decissiu dels siste- 
mes aferents en el mecanisme del moviment, per un cos- 

tat, i els diferents nivells de la construcció del moviment, 
per I'altre.)) És a dir, s'ha d'estudiar el treball concertat en- 
tre la 11." i la Unitats Funcionals Cerebrals: I'espai cor- 
poral com a síntesi simultanea autotopognosica o ((esque- 
ma corporal)), la síntesi simultania optico-espacial del 
món exterior (arees terciaries de la Il." U.F.C.), la melodia 
cinetica (arees secundaries de la U.F.C.) i els plans i 
programes d'execució grafica i la seva verificació (arees 
terciaries de la III.a U.F.C.). 

Una de les més transcendentals aportacions de la 
neuropsicologia, a part de la identificació del caracter de 
funció cerebral complexa inherent al treball cerebral 
(ANOJIN, 1935), ha sigut la comprovació que les rela- 
cions entre les diferents estructures corticals canvien en 
el transcurs del desenvolupament ontogenetic. És per 
aixo, que I'objectiu de la neuropsicologia del desenvolupa- 
ment se centra, basicament, en la identificació dels pas- 
sos i interaccions responsables o subjacents als succes- 
sius canvis en l'estructura interna de l'activitat mental, en 
saber quina és I',estructura jerarquica de cada nivell de de- 
senvolupament i quins són els requeriments aferents pre- 
cisos que determinen, una vegada internalitzats, I'accés a 
un nou nivell de desenvolupament. 

Pel seu costat, utilitzant una metodologia ben diferen- 
ciada, la psicologia infantil ha aportat el concepte d'estadi 
de desenvolupament i la identificació de les conductes i 
rendiments propis a cada un d'ells. 

Conjuntant les aportacions de la psicologia i la neurop- 
sitologia del desenvolupament, enfoquem la nostra recer- 
ca vers la identificació de quina és I'estructura interna de 
cada un dels diferents estadis. En concret, quina relació 
pot haver-hi entre el fet de tenir ben adquirida o no la re- 
presentació del propi espai corporal, considerada com a 
condició interna o nivell de desenvolupament, i els rendi- 
ments en la praxi grafomotora. 

Hem centrat el nostre estudi en I'anomenat tercer es- 
tadi del desenvolupament (JUBERT, NAVARRA, 1978), 
que coincideix amb I'edat de pre-escolar. L'elecció d'a- 
questes edats es justifica pel convenciment que tenim 
que una gran proporció dels fracasos escolars arranquen 
d'un deficient nivell de desenvolupament, cristalitzat en el 
període de pre-escolar. 

En el quadre 1 resumim els principals trets evolutius de 
les funcions de la gnosi i praxi espacials en els tres pri- 
mers estadis del desenvolupament del nen. 
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QUADRE l de complexitat. L'ontogenesi d'aquesta funció, que cul- 
mina en I'elaboració d'un ((sistema de coordenades geo- 

- evolució del to muscular permanent (corre- 
lació hipotonia1 hipertonia flexo-extensora). 

-evolució del to muscular actiu (des de les 
reaccions primaries de redrecament fins a 
I'adquisició de les actituds posturals). 

- inhibició dels reflexos arcaics. 
- moviments actius provocats i espontanis. 
- coordinació viso-cefalica-auditiva; viso- 

manual ... I 
- esquema corporal perceptiu. 
- praxi constructiva manipulativa (prensió, uti- 

lització d'objectes, ... ). 
I - coordinacions motores estatiques i cineti- 

ques. 
- inhibició de sincinesies. 

- esquema corporal gnosic. 
- praxi constructiva manipulada (topologica i 

inici de projectiva). 
- inici de la praxi grafomotora. 
- asimetria i predomini lateral. 
- inici de I'esquema corporal semantic. 

- semantització de les coordenades espacials 
(dalt/ baix, dreta/ esquerra,...). 

-praxis constructives (projectiva i inici d'eu- 
clidiana). 

- orientació a I'espai exterior. 
- inici de la reversibilitat espacial corporal. 

MATERIAL I METODES M 
A 

metriques fonamentals)) (LURIA, 1967) referit al propi 
cos i que permet al nen orientar-se adequadament a I'es- 
pai exterior, segueix una ordenada seqüenciació. A partir 
de les aferencies sensorials,. fruit de la interacció del nen 
amb el medi, va tenint lloc la integració (síntesis sin~ulta- 
nies unimodals) de les diferents parts del seu cos t!n un 
esquema unitari o ctesquema corporal perceptiu)). Arnb el 
progressiu exercici manipulatiu i la diferent quantita;: d'a- 
ferencies s'estableix un ctesquema corporal asimetric)) 
(BENTON, 1957, 1968). En incidir les etiquetes sen~anti- 
ques discriminatives, mitjancant un procés de síntesis si- 
multanies polimodals, es desenvolupa un ((esquema cor- 
poral gnosic)), que possibilita la discriminació semantica 
de les coordenades espacials basiques. A partir de I'auto- 
matització de la discriminació ((dreta-esquerra)) i per la 
mediació, primer, de ctl'orientació sobre el cos de I'eltre)) 
de forma directa i, després, de I'adquisició de la noció de 
((reversibilitat corporal)), s'aboca a una correcta orientació 
i domini de I'espai exterior. 

Amb I'Escala de Valoració Neuropsicologica de De- 
senvolupament de I'Espai Corporal)) (EVNDEC), que cons- 

QUADRE III 
Nivells funcionals de I'Esquema Corporal explorats en 

I'EVNDEC 

ESQUEMA CORPORAL 7 
PROPI COS COS DE L'ALTRI! 

Autotopognosi ! Identificació de 
' a'illades estimulacles 

1 NO 
Somatognosi I tactilment en el propi i 

Per portar a terme aquesta investigació hem dissenyat 1 COS 
i passat1, a diferents mostres de població infantil, dues 1 I Gnosi Digital 

I 
I 

escales de valoració neuropsicologica que ens permetin 
explorar i avaluar ambdós parametres basics. 

Mostres: 

Els nens explorats són dividits en dos grups. El primer 
(mostra A) el formen 22 nens de I .er curs de pre-escolar 
(Quadre 11). Per a I'elecció dels nens no hem tingut en 
compte cap altre criteri que el d'assistir al parvulari2. 

QUADRE Il. 
Distribució de les mostres segons I'edat i sexe 

QUADRE IV 
Nivells funcionals de ctl'orientació espacial corpora!)) 

explorats en I'EVNDEC -- 

7 

ORIENTACIO ESPACIAL CORPORAL 
, 

I 
Mostra A 

i 8  i 13  

Mostra 5 

I o 
COS DE L'ALTRE j 

i Davant-Darrera A 

Dalt-Baix 
PP 

9 i 8 PROPI COS 

22 
1 18  I Davant-Darrera 

Dreta-Esquerra: 
Escala de Valoració Neuropsicologica del Desenvolupament - parts a'illades 
de /'Espai Corporal 1 - ordres dobles 1 

i 
directes 

Cada estadi del desenvolupament es caracteritza per , -ordres dobles 
una representació interna del propi cos de diferent nivell 

1 En I'elaboració de les Escales de Valoració i en I'obtenció de dades 
han intervingut, a més dels autors, els següents membres del S.I.N.D.E.: J. 

de a l t r e  respecte al propi 
ilOlG, M. VENTURA, P. REIXACH, E. MATARRODONA. C. VIDAL, D. 

sota indicació verbal: ordres dobles directes i dobles I 

JUANOLA, M. NOGUE. creuades. 
2 Agra'im a la direcció i personal docent de les Guarderies ((Infants)) 

de GIRONA i de I'Escola Pública ((L'Auletw de Celra, I'autorització i col.la- Reversibilitat: directa i creuada I boració donades. 

+ 
I 

170  

i i j  4.2 anys 1 5,5 anys 1 Dalt-Baix 
I 



ta de 102 ítems, s'intenta seguir de forma pormenoritza- 
da el decurs evolutiu d'aquesta funció. Dividida en tres 
blocs, explora I'esquema corporal, la preferencia lateral i 
I'orientació espacial corporal, atenent als aspectes no- 
semantics i semantics del propi cos i del cos de I'altre. Al 
limitar-nos al tercer estadi del desenvolupament només 
retenim els resultats dels ítems referents a I'esquema cor- 
poral i a I'orientació espacial corporal, que resumin en els 
quadres III i IV. 

La valoració dels ítems de ctl'esquema corporal)) es 
realitza segons els criteris ctd'adquirit)) (SI) o ((no-adquirit)) 
(NO). En la valoració dels ítems ctd'orientació espacial so- 
bre el propi cos)) poden haver-hi dos resultats possibles: 
adquirit no automatitzat i automatitzat3. En ctl'orientació 
espacial sobre el cos de I'altren i en la ((reversibilitat cor- 
p o r a l ~ ~  s'hi afegeix una altra valoració: la resposta en 
((mirall)). 

grafomotors atenent als elements topologics, projectius, 
euclidians (o metrics) i de perspectiva ( grafic 1 ). 

Els criteris de valoració per a cada ítem es basen en la 
delimitació donada a aquests conceptes per PIAGET i la 
seva escola. 

Dels elements topologics de la representació i repro- 
ducció grafiques, destaquem les relacions d'inclusió, ober- 
tura, tancament, ve'inatge i sobreposició, amb els seus 
correlats de ple i buit, continu i discontinu, dintre i fora, 
així com el contacte i la separació. El domini d'aquests 
elements no precisa ni de la línia recta ni de les mides ni 
de I'orientació lateral. 

La representació bidimensional de la forma o projecció 
del model implica la conjugació de les relacions intrínse- 
ques d'orientació (dalt-baix, dreta-esquerra), proporcions 
o dimensions relatives i, fonamentalment, el recurs a la Ií- 
nia recta (amb combinacions d'angulament i creuament), 

Grrific n." I .  Reproducció, a escala redu'ida, dels models presentats per la seva reproducció (Escala de Valoració Neuropsicologica del Desenvolupament de la 
Praxi Constructiva Grafomotora). 

Escala de Valoració Neuropsicologica del Desenvolupament 
així com els canvis de direccionalitat en els tracos corbs. 

de la Praxi Constructiva Grafomotora. 
No considerem el valor d'angles i mides. 

Els exercicis de ((paper i llapis)), que requereixen el do- 
mini successiu de la relació topologica del trac dins el pa- 
per i la conquesta de la direccionalitat del gest grafic per a 
les reproduccions projectives, constitueixen un dels princi- 
pals objectius de la docencia pre-escoiar. Per aixo, utilit- 
zem aquesta Escala com a prova electiva d'avaluació de 
I'aprenentatge més típic d'aquesta edat. 

L'Escala consta de 62 ítems. Explora, a partir del dibuix 
espontani i de la copia, els successius rendiments praxics 

3 Valorem com ((adquirit no-automat~tzatw la discriminac~ó persistent 
no localitzada correctament o corretgida secundariament. 

4 Entenem per ((reversibilitat corporal)) la imitació de les diferents 
orientacions espacials del cos de I'altre en el propi a partir de la rotació de 
1800 (explorador i explorat situat I'un davant de I'altre). 

La representació grafica euclidiana necessita organit- 
zar I'espai en un sistema de coordenades que configurin 
un marc de relacions en estreta dependencia al model. El 
subjecte destaca en cada imatge uns punts que es troben 
a distancies invariables entre sí (relacions metriques intra- 
figurals), al mateix temps que li permet situar un objecte o 
imatge en un conjunt de referencies exterior (relacions 
metriques interfigurals). Les mides i els angles són els pa- 
rametres més característics de les relacions euclidianes. 
Segons els criteris de PECHEUX (1 970), en relació a les 
mides dels costats de les figures rectilínies, es considera 
adequada una reproducció quan la relació costat major- 
/costat menor no és superior a 3/2. Respecte als angles 
es considera la valoració de 50 ( k )  del valor del model. A 
partir d'aquests criteris es valora I'exit (SI) o el fracas 
(NO). 



RESULTATS REVERSIBIL ITAT 

ESPAI CORPORAL 

Mostra A 13, 7-4, 10 anys) 

A grans trets, podem resumir que el nen accedeix a 
aquest nivell de desenvolupament amb I'esquema corpo- 
ral perceptiu i gnosic ben adquirit, tant del seu propi cos 
com del cos de I'altre. En el decurs d'aquest any es de- 
senvolupen les següents adquisicions (grafics 2, 3 i 4): 

DISCRIM INCAC I 0  COORDENADES ESPAC l ALS 

D ISCR. DAVANT-DARRERA D. DALT-BAIX 

.' D. DRETA-ESQ. 

Grafic n: 2. Mostra "A" (3.7-4.6 anys). D I S C R ~ M ~ N A C ~ O  COORDENA- 
DES ESPACIALS. Prooi cos/cos altre. 

ORDRES DOBLES 

5 
3 

DIRECTES PROPI COS CREUADES PROPI COS 

DIRECTES COS ALTRE CREUADES COS ALTRE 

Grafic n . O  3. Mostra "A" (3.7-4.6 anys). ORDRES DOBLES directes i 
creuades, sobre el propi cos i el cos de I'altre. 

DIRECTA CREUADA 

Grafic n.O 4. Mostra "A" (3.7-4.6 anys). REVERSIBILITAT directa i 
creuada. 

-Adquisició i automatització de les nocions dalt-baix 
tant en el propi cos com en el de I'altre. 

-Adquisició de la discriminació davant-darrera, que 
pot estar en vies d'automatització. 

- Adquisició no-automatitzada de I'orientació sernanti- 
ca dreta-esquerra de parts ai'llades del propi cos. 

- Les ordres dobles directes sobre el propi cos o no es- 
tan adquirides o comencen a adquirir-se. 

- Sobre el cos de I'altre alguns nens inicien I'orientació 
en mirall. 

- En ordres dobles creuades sobre el cos de I'alt~~e, si 
es respon es fa de manera directa i en mirall. 

- La reversibilitat no esta adquirida o ho esta en mirall. 
La semantització de les coordenades espacials sobre 

el propi cos és I'adquisició més destacada del nen de qua- 
tre anys, en contraposició al simple coneixement semiintic 
del seu cos en el nivell precedent. 

Mostra B (4, 10-5, 1 1 anys) 

D l SCR IM INAC 10 COORDENADES ESPAC 1 ALS 

D. DAVANT- 
DARRERA 

D. DRETA-ESQ. 

D. DALT-BAIX 

Grsfic n: 5. Mostra "B" (4,l-5.11 anys). D ~ S C R ~ M ~ N A C ~ O  COOHDE- 
NADES ESPACIALS. Propi cos/cos altre. 



ORDRES DOBLES De totes les característiques (grafics 5, 6 i 7), la més 
destacada dels nens de cinc anys és I'adquisició d'una 
orientació espacial més complexa i automatitzada, el que 
permet el domini d'orientacions creuades sobre el propi 
cos, fermament recolcades pel substrat semantic. A partir 

L u u z 
u 

de I'automatització d'aquest domini es podra accedir ple- 
'; :: 

o B nament a I'orientació sobre el cos de I'altre i I'espai exte- 
O 

z Q rior. 
El perfil tipus, al voltant dels 5 anys, queda configurat 

23 23 53 per les següents adquisicions: 
DIRECTES PROPI CO$ CREUADES PROPI COS - en les coordenades verticals i horizontals del propi 

cos i del cos de I'altre, semantitzades en els concep- 
tes dalt-baix i davant-darrera, el nen s'orienta correc- 
tament i automaticament. 

100% - la discriminació dreta-esquerra sobre el propi cos 
esta adquirida i automatitzada o en vies d'automatit- 
zació, sobretot respecte a les parts ai'llades i en I'exe- 
cució d'ordres dobles directes. 

-els nens que tenen automatitzades les ordres dobles 
directes en el propi cos també realitzen correcta- 

I 
ment i automaticament les dobles creuades. En can- 

"-17 18 35 vi, els nens que no responen a les ordres dobles di- 
DIRECTES COS ALTRE CREUADES COS ALTRE rectes, tot i executant-les, dubten davant una ordre 

doble creuada o responen com si se'ls hi hagués do- 
Grafic n.' 6. Mostra "B" (4, lO-5,l  l ) .  ORDRES DOBLES directes i creua- nat una ordre doble directa. 
des, sobre el propi cos i el cos de I'altre. -sobre el cos de I'altre, les ordres dobles directes son 

executades en mirall igual que les creuades, tot i que 
aquestes últimes a vegades no estan adquirides. 

REVERSIB IL ITAT - la reversibilitat no esta adquirida. La majoria dels 

nens estudiats responen en mirall en I'execució di- 
~OO$ recta i creuada, encara que n'hi han que no responen 

ni en mirall. 

z 
PRAXI GRAFOMOTORA 

"-17 
Mostra A (3, 7-4, 6 anys) 

DIRECTA CREUADA 
Podem generalitzar, d'acord amb la mostra i metodes 

utilitzats, que els rendiments grafomotors típics dels nens 
Grafic n." 7. Mostra ''8'' (4.10-5.1 1 anys). REVERSIBILITAT directa i 

del voltant de anys i 9) són: creuada. 

D IBU IX  ESPONTANI 

E .PROJECT IUS E.EUCLIDIANS 

100% 

n= 22 

Grafic n.08.  Mostra "A'' (3.7-4,6 anys). DIBUIX ESPONTANI. Presencia d'elements topologics. projectius, euclidians i de perspectiva. 
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COPIA 

COPIA (elements topo lbg ics ) .  

COPIA (elements p r o j e c t i u s ) .  

Gr$fic n.09. Mostra "0" (4,10-5,1 1 anys). COPIA. Despreniment del model, presencia d'elements topolbgics i projectius. 

a) En el dibuix espontani: 
- domini topologic dins el paper. 
- predomini de línies corbes. 
- presencia minoritaria de tracos projectius rectes 

(rectes verticals, obliqües i horitzontals, en aquesta 
successió decreixent). 

-representació constant de ((formes)), amb el recurs 
prioritari a les línies corbes. 

-entre els elements euclidians destaquen, en aparent 
contraposició amb la copia, la predominancia d'an- 
gles rectes i I'escasa incidencia d'aguts. És ben rara 
la construcció d'angles obtusos, deguda al creua- 
ment fortu'it. No existeix constancia de proporcions o 
mides. 

- cap element de perspectiva. 

b) Alacopia: 
- despreniment del model. 
-domini praxic grafic topologic caracteritzat, en pro- 

porció decreixent, per: reproducció de figures tanca- 
des, separació de figures internes o incluides, con- 
tacte interior, separació externa, contacte extern i es- 
casa incidencia de figures plenes. 

-els elements projectius ens informen del més precoc 
domini reproductor de la recta vertical, seguit de 
I'horitzontal i del fracas normal a I'obliqua. Aquest 
resultat es relaciona amb la possibilitat de reproduir 

les paral.leles verticals i horitzontals, així com la creu 
grega i la creu inclinada. Els tracos continus amb 
canvis de direccionalitat ens permeten destacar un 
dels rendiments més distintius d'aquesta edat, la 
possibilitat de reproduir la cenefa quebrada aguda i 
el fracas en la reproducció de les cenefes quebrades 
rectes i, sobretot, ondulades. 

Construcció de circumferencies i, amb menor fre- 
qüencia, d'el.lipses. Grans dificultats en la construc- 
ció de figures globuloides. 

Reproducció de quadrilaters prescindint dt: les 
mides i les proporcions. En els triangles, a més, pres- 
cindeixen dels angles i de la seva orientació. 

Inici de la cbpia de siluetes, amb tracos predomi- 
nantment corbs. 

En conjunt, les diferents figures reprodu'ides Inan- 
tenen una correcta orientació interfigural en la clirec- 
cio dalt-baix, per6 existeixen freqüents inversior~s de 
((lateralitat)). No és estrany que la copia de la f~gura 
humana concreta i relativament complexa no s'acon- 
segueixi, essent substitu'ida pel ((ninot)) automa'titzat 
i executat en el dibuix espontani. 

- cap dels nens de la mostra consegueix la constr~~cció 
reproductiva d'elements euclidians. 

Podem dir, doncs, que el nen de quatre anys i de I 
curs de pre-escolar, domina la reproducció d'elements to- 
pologics i de bastants elements projectius. 



.O
N

D
U

L
A

D
A

 

"
 F

ig
. 

H
U

M
A

N
A

 

I R
. 

H
O

R
IT

Z
O

N
T

A
L

S
 5
 I 

R
. 

V
E

R
T

IC
A

L
S

 
8
 

o
 

m
 

, 
m

 
A

. 
R

E
C

T
E

S
 

73
 

F
 
o
 

z --
I 

A
. 

A
G

U
T

S
 

F
 
>

 
z
 -
 

A
. 

O
B

T
U

S
O

S
 

. E
. 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 



Mostra B (4, 10-5, 1 1 anys) 

Els substancials progressos en la construcció praxica 
grafomotora aconseguits pels nens del voltant de 5 anys, 
que han cursat el 1 .er de pre-escolar, es resumeixen als 
grafics 10  i 1 1. 

El perfil tipus d'aquesta edat es caracteritza per: 
-ple domini dels elements topolbgics, tant en la copia 

com en el dibuix espontani. 
- despreniment del model. 
-afinament progressiu del domini constructiu d'ele- 

ments projectius. Predomini de línies rectes en el di- 
buix espontani. Tot i reproduint obliqües simples i 
combinades (creu inclinada), destaca I'estranya rare- 
sa d'angles obtusos en el dibuix espontani. 

Constancia en la construcció del cercle, el.lipse i 
globuloide, així com del quadrilater i del triangle. Fra- 
c8s en la construcció del rombe. 

A més de la cenefa quebrada aguda, és distintiu 
d'aquesta edat la reproducció de les cenefes rectes, 
enfront del freqüent fracas en les ondulades. 

Orientació dalt-baix i lateral ben establerta. 
Construcció reproductiva de siluetes i de la figura 

humana complexa. 
-encara que apareixin alguns exits en la construcció 

d'elements euclidians, la norma és la inexistencia de 
proporcions i mides. 

- reproducció impossible d'elements de perspectiva. 
Resumint, el nen de 5 anys i de 2.on de pre-escolar do- 

mina tots els elements topolbgics i projectius bidimensio- 
nals, a excepció de I'orientació del rombe i la discrimina- 
ció del trac sinuso'idal, inaugurant el domini euclidia a par- 
tir dels angles, exceptuant els obtusos. Prescindeix de les 
mides. 

Tenint en compte la limitació de les dues mostres, vo- 
lem destacar que els percentatges aportats són totalment 
superposables als obtinguts en una població de 100  nens, 
en la que es troben inclosos els que hem descrits. 

RELACIONS ENTRE ELS RENDIMENTS A LA 
PRAXI GRAFOMOTORA I EL NIVELL DE 
DESENVOLUPAMENT DE L'ESPAI 
CORPORAL: 

La comparació d'aquest resultats ens ofereix sufi- 
cients possibilitats per argumentar el planteig inicial. Do- 
nada la consistencia de resultats que mostren el grup de 
subjectes ((normals)) en les dues Escales, hem seleccionat 
especialment els casos atípics. 

Partint dels rendiments a la praxi grafomotora, hem 
confeccionat dues classes de subgrups (A- I  i B-I ;  A-2 i 
B-2). Els subgrups A - I  i B-I  els integren els nens que 
presenten una fracas manifest en la construcció grafomo- 
tora típica de la seva edat, el que els fa equiparables als 
rendiments propis de I'edat inferior (3 i 4 anys respectiva- 
ment). Per la seva part, els subgrups A-2 i B-2 estan 
constitu'its pels nens també atípics, que executen rendi- 
ments superiors (Bxits) a la norma de la seva edat (5 i 6 
respectivament). 

L'objectiu d'aquesta segregació estriba en poder com- 
parar-10s amb els seus propis nivells de desenvolupament 
d'espai corporal i dilucidar les seves possibles relacions. 

5 EIS nens restants procedeixen de les mateixes fonts c~tades i de 
I'escola ((Petit Plancos d'0lot. 
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Subgrup A- 1 

Aquest subgrup esta format per cinc observacions 
(22,7 %) de les 22 que integren la mostra A. La seva 
composició s'especifica en el quadre V. 

QUADRE V 

Subgrup A- I  

Codi Edat Sexe 

Tots ells fracassen ostensiblement en algunes de les 
construccions praxiques grafomotores d'elements topolb- 
gics i projectius que constitueixen la ((norma)) de la seva 
edat. Només un d'ells, el nen de menor edat (observació 
68), fracassa absolutament en tots els ítems. Dos (obser- 
vacions 49 i 16) fracassen en els següents ítems: clibuix 
espontani de formes, reproducció de figures obertes, se- 
parades, en contacte, creu grega, quebrada aguda, orien- 
tació dalt-baix, quadrilater, siluetes i apropament al rr~odel. 
Els altres dos nens (observacions 73  i 42)  exhibeixen en 
comú, a més, el fracas en la reproducció de rectes verti- 
cals i horizontals. 

A I'EVNDEC aquests mateixos nens són els Únic:; que 
no tenen adquirida I'orientació i discriminació d-  a vant- 
darrera sobre el seu propi cos, mentre que en els altres 
ítems mostren adquisicions o fracasos dispersos i no ho- 
mogenis. 

Subgrup A-2 

Aquest subgrup esta format per tres nens (quadre VI) 
que superen ampliament els rendiments constructius~ pra- 
xics grafomotors propis de la seva edat: reproducció de fi- 
gures plenes, rectes obliqües, creu inclinada, quebrada 
d'angles rectes, globuloides, orientació lateral clreta- 
esquerra, triangle i figura humana complexa. 

QUADRE VI 

Subgrup A-2 

Codi Edat .Sexe 

3 8  4,5 d 
8 4,3 d 
1 O 4.6 ~r 

A I'EVNDEC els tres nens sobresurten en aconseguir 
un nivell de desenvolupament destacat fins les ordres do- 
bles directes sobre el propi cos. Només un nen (observa- 
ció 8) consegueix, a més, I'automatització de les ordres 
dobles creuades sobre el propi cos. 

Subgrup B- 1 

Aquest grup esta format per 4 nens (23,5 %) dels 17 
de la mostra (quadre VII). 



QUADRE VI1 tament amb la d'altres íterns més dispersos, pels nens del 
grup que fracassa en aquestes construccions praxiques 

Subgrup B- I  grafomotores. 
Als 5 anys superat el nivell precedent, el nen adquireix 

Codi Edat Sexe I'automatització de la cognició de I'orientació creuada so- 

7 l 5.5 P bre el propi cos i domina plenament els elements projec- 

9 4 5,7 d 
tius grafomotors, iniciant les reproduccions euclidianes. 

23  5,9 d La tangencialitat obliqua inherent a aquest nivell de de- 

7 7 5.1 l 9 senvolupament, sembla esser el requisit sustentador del 
domini praxic de la línia obliqua i la seva utilització en les 
construccions grafomotores complexes projectives i eucli- 

Tots ells fracassen en la reproducció de la creu inclina- dianes elementals. 
da i de la figura humana complexa. A més, dos nens (ob- En el terreny de I'estudi ontogenetic de la praxi cons- 
servacions 71 i 77)  fracassen en la reproducció d'obli- tructiva grafomotora destaquen els treballs de Piaget i 
qües i quebrades d'angles rectes; mentre que els altres Inhelder, Mendialaharsu I col.laboradors, Ajuriaguerra i 
dos nens (observacions 9 4  i 231, que realitzen correcta- Stambak, Gainotti, Pecheux, ... que han permes identificar 
ment aquests dos ítems, fracassen en la reproducció de fi- les grans seqüencies evolutives de la seva adquisició. 
gures plenes. Tots aquests rendiments grafomotors són Per6 s'han relacionat poc aquestes adquisicions o possibi- 
executats correctament per la majoria dels nens de la litats d'aprenentatge amb els nivells de desenvolupament 
seva edat. simultanis. Les dades que aportem vénen a sumar-se a la 

A I'EVNDEC aquest quatre nens no aconsegueixen el validació de la hipotesi, repetidament enunciada, que es: 
creuament en les ordres dobles sobre el propi COS, que a partir d'un determinat nivell de desenvolupament és 
constitueix I'ítem més característic d'aquest nivell de de- possible fer uns nous aprenentatges concrets, sense obli- 
senvolupament. Excepte un nen (observació 941, els altres dar pero, que aquests nivells són fruit de la internalització 
tambe fracassen en un nombre variat d'ítems de I'espai d'aprenentatges i que, alhora, aquests s'hi convertiran. 
corporal, pero de forma no consistent i dispersa. És evident que els factors avaluats en la nostra recer- 

ca i les conclusions aportades, són nomes un apropament 
Subgrup B-2 a aquesta qüestió. En observacions a'illades, no perta- 

Aquest subgrup nomes esta format per dos nens (qua- nyens a les mostres estudiades, hem pogut constatar 

dre ~111) .  ~1~ dos dominen els ítems dfelements topolbgics bons nivells constructius grafornotors en nens de 4 anys 

i projectius de la nostra escala, amb execució drelements que no havien adquirit I'orientació corporal semantica 

euclidians (rombe). ((davant-darrera)), pero amb una adequada adquisició de 
les altres coordenades. De la mateixa que hem observat 

QUADRE Vl l l  fracassos constructius d'aquesta norma en nens que, ha- 
- - vent desenvolupat aquesta orientació, fracassaven siste- 

Subgrup 8-2 maticament en I'orientació ((dalt-baix)) i en la discrimina- 
- - .. cio ((dreta-esquerra)). Aixo indica que si bé I'orientació 

Codi Edat 
-- 

Sexe ((davant-darrera)) sembla ésser el nexe crucial més distin- 

15  4,l O A - tiu del nivell de desenvolupament corresponent a I'orien- 

17 5,5 L - tació semantica de les coordenades espacials en el propi 
- cos, la no adquisició dels altres integrants del nivell també 

poden impossibilitar I'adequat aprenentatge grafomotor. 
A I'EVNDEC els dos casos corresponen als nens L'oblit de les referencies ((davant-darrera)) en els exercicis 

mes destacats de la mostra, tenint adquirida la reversibi- corporals habituals a I'ambient escolar, es revela com el 
litat corporal, tant directa com creuada, presentant un ni- probable factor responsable d'aquest deficit, enfront del 
vell de desenvolupament espacial corporal propi dels 6 normativitzat recurs a les referencies ((dreta-esquerra)) i 
anys d'edat. Destaquem que els dos casos corresponen ((dalt-baix)). No oblidem, per un costat, que les construc- 
als nens de menor edat de la mostra. cions grafomotores sobre el pla horitzontal del paper, a 

més de la direccionalitat ((dreta-esquerra)), precisen del 
constant recurs de I'orientació ((davant-darrera)). L'execu- 

COMENTARIS cio de les construccions grafomotores en el pla vertical de 
la pissarra, potser podrien aportar-nos importants aclari- 

Comparant els resultats obtinguts en les dues Escales, ments a aquesta qüestió (al recórrer exclusivament a les 
constatem que hi ha una interrelació entre els nivells de coordenades ((dalt-baix)) i ((dreta-esquerra))). 
desenvolupament de I'espai corporal i els rendiments gra- Així mateix, les investigacions en curs, referides a suc- 
fomotors característics d'adquisició quasi-simultania. Si cessius estadis del desenvolupament i aplicades a d'altres 
els models a reproduir graficament s'emmarquen dins aprenentatges, apunten cap a la validació amplia de la hi- 
unes ((coordenades geometriques)), el nen forcosament phtesi enunciada. La primera d'elles intenta confirmar la 
les haura d'integrar en els seus punts de referencia espa- correlació, apuntada per Kagerer (1 958), entre I'execu- 
cia1 i d'aquest en dependra la seva reproducció, de tal ma- cio o no de les proves motors de Kraus-Weber (Kraus i 
nera que la percepció i la praxi queda mediatitzada per la Hirschland, 1954) i els rendiments escolars. La segona es - 

capacitat de representació interna d'aquestes ctcoordena- la comprovació de la relació existent entre fracas lecto- 
des)). escriptor (a partir dels 7 anys d'edat) i la no adquisició de 

Els nens de 4 anys poden reproduir graficament la la noció de ((reversibilitat espacial corporal)). 
construcció d'elements topolbgics i iniciar els projectius. La trascendencia d'aquests fets en la practica pedago- 
Respecte a I'espai corporal;I'orientaciÓ ((davant-darrera)) gica i terapeutica ens sembla innegable. D'acord amb 
es el nivell comú de desenvolupament no adquirit, conjun- Lyublinskaya (1 974), i, en general, amb I'enfoc global 
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de la neuropsicologia i pedagogia sovietiques, la tasca de 
I'educador consisteix no sols en utilitzar al maxim les va- 
riades ((condicions internes)) dels nens, sino també en for- 
mar-les, fent incidir els ((factors externs)) necessaris. Si tot 
aprenentatge es realitza des d'un nivell de desenvolupa- 
ment concret o, dit en paraules de Rubinstein ( 1  974), 
si els ((factors externs)) actuen exclusivament a traves de 
les ((condicions internes)), no constitueix cap suposició in- 

RESUM: 

La relació dels resultats obtinguts a partir de I'adminis- 
tració de dues Escales de valoració neuropsicol6gica, 
I'una referida als nivells de desenvolupament de I'espai 
corporal i I'altra als rendiments de la praxi grafomotora, a 
uns grups de nens de pre-escolar de 4 i 5 anys, ens per- 
met recolzar la hipotesi de la influencia mútua entre ni- 
vells de desenvolupament i aprenentatges. 

Es constata que hi ha relació, en nens de 4 anys, entre 
un nivell de desenvolupament de la coordenada espacial 
sobre el propi cos de I'orientació ((davant-darrera)) i el do- 
mini praxic grafomotor dels elements topologics i I'inici en 
el domini dels projectius. En nens de 5 anys, el nivell de 
desenvolupament de I'orientació creuada sobre el propi 
cos s'adquireix quasi simultaniament al domini complet 
de la praxi grafomotora projectiva i I'inici de las reproduc- 
cions euclidianes o metriques. 

SUMMARY: 

The relation of the results obtained from the adminis- 
tration of two scales of neuropsychological evaluations, 
one referring to the levels of the development of corporal 
space, and the other to the results of the graphomotor 
praxis to groups of pre-school children of four and five 
years of age allows us to strengthen the hypothesis of the 
mutual influence between levels of development and 
learning. 

It is verified that in children of four years of age theve 
is a relation between the level of development and the 
spatial co-ordination of their own bodies (orientation 
ctback-front))) and the mastering of the graphomotor 
praxis in the topological relations and the beginning of the 
mastering of the projective elements is concerned. In 
children of five years of age the level of development of 

fundada atribuir un bon nombre de fracasos pre-escolars i 
escolars al retard o deficit en I'adquisició dels nivell!j per- 
tinents de desenvolupament. En aquests casos, que esti- 
mem majoritaris, es evident que tot intent pedagogic o te- 
rapeutic a de partir del nivell en que el desenvolupament 
es troba bloquejat per, mitjancant estrategies idlbnies, 
promoure la formació dels successius i seqüenciats ni- 
vells. 
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