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En aquest article ens plantegem analitzar tot el procés observacional 

que ha suposat arribar a obtenir uns resultats i unes corresponents 

conclusions sobre un tema concret: la psicomotricitat a l’etapa de 0-3 i 

de 3-6 a la sala de psicomotricitat. Hem volgut observar unes sessions 

completes de psicomotricitat a les dues etapes per poder, 

posteriorment, comparar-les basant-nos en la teoria d’un dels pedagogs 

més influents del camp de la psicomotricitat, Aucouturier. Gràcies a 

aquest procés sistematitzat d’observació, hem pogut detectar unes 

mancances, que ens han permès proposar una possible innovació a les 

aules, referent a la organització de la sala en una sessió de 

psicomotricitat. 
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ABSTRACT 

In this article is explained the process we had followed to achieve a results and a posterior 

conclusions about an specific subject: the psychomotricity at the age of 0 to 3 years old, and at the 

age of 3 to 6 years old at the psychomotricity room. We have observed some sessions at the two 

stages in order to compare them basing our observations in Aucouturier theory about 

psychomotricity. Thanks to this systemized process we have been able to detect some lacks that we 

suggest to be improved by reorganizing the room. 
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1. Introducció           

La psicomotricitat avui en dia té un paper molt important a Educació Infantil i en el 

desenvolupament integral dels  infants. A totes les escoles es treballa però... es fa de la 

mateixa manera? A continuació us proposem un article on a través de l’observació a dues 

escoles, hem pogut fer una comparativa sobre la metodologia, entre d’altres, que utilitzen. 

 

 1.1 Descripció general del problema 

La psicomotricitat és un tema que ens interessa molt a totes dues de cara al nostre futur, ja 

que pensem que treballar el moviment a edats tan primerenques aporta beneficis i no 

només a nivell motriu sinó també a cognitiu, comunicatiu (o de llenguatge) i afectiu. Per 

tant, com a futures mestres volem endinsar-nos en aquest món, per tal de veure com es 

treballa aquest tema a les aules, per agafar idees i per poder comparar diferents maneres de 

treballar-ho (a dues etapes diferents).  

Pensem que a través del joc lliure l’infant es relaciona jugant, aprèn jugant... en definitiva, 

ho fa gairebé tot jugant. L’excusa per treballar la psicomotricitat a aquestes edats és a través 

del joc i és important tenir en compte que en les sessions de psicomotricitat el joc hi serà 

present. La psicomotricitat pensem que és un tema molt ric, sobretot a aquestes etapes. Els 

infants creixen i aprenen, entre d’altres coses, a través del moviment i de la relació amb els 

altres.  

Un cop teníem clar el tema vam veure clar que havíem de centrar la mirada en quelcom més 

concret; havíem de pensar on, a qui i què volíem observar de la psicomotricitat. El lloc el 

teníem clar: la sala de psicomotricitat ja que és el lloc on es desenvolupa l’activitat en 

qüestió i també teníem clar a qui, els infants, protagonistes de l’activitat - com es relacionen 

entre ells, com interactuen amb el material, com es relacionen amb la mestra. I així ho hem 

fet. Hem observat als infants de l’etapa 0-3 de l’EBM Tabalet de Mataró i els infants de 

l’etapa 3-6 del CEIP Llibertat de Badalona. 

La nostra mirada ha anat dirigida a observar diferents dimensions. En primer lloc, del context 

ens hem fixat a descriure com és la sala de psicomotricitat i com està organitzat l’espai, però 

també descriure a gras trets com són els infants participants. En segon lloc, creiem 
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interessant observar el desenvolupament de la sessió de psicomotricitat i la dinàmica que 

s’estableix, com és el tipus d’activitat que es realitza i les fases que s’hi poden observar. Els 

infants és la tercera dimensió que teníem previst observar i tot el que això comporta: 

relacions que s’estableixen entre iguals, quin tipus de comunicació utilitzen, quina mena de 

relació tenen amb l’espai (si estan a gust, es mouen amb tranquil·litat, coneixen la sala o 

no...), la relació que tenen amb la mestra i el grau d’implicació que tenen els infants amb 

l’activitat. Per últim, la dimensió que ens va interessar era l’adult (rol que adopta) i com es 

relaciona i es comunica amb els infants. 

 

 1.2 Objectius 

Els objectius generals que ens hem plantejat són: 

 Comparar una sessió de l’etapa 0-3 amb una de la 3-6. 

 Contrastar la teoria de Aucouturier amb la pràctica a les aules.  

 Observar una sessió de psicomotricitat a les etapes 0-3 i 3-6 a la sala de 

psicomotricitat. 

Primer volíem observar una sessió a les dos etapes escollides i després trobàvem interessant 

poder comparar, a posteriori, una sessió de psicomotricitat a les aules de 0-3 amb una sessió 

de psicomotricitat a les aules de 3-6, i per això vam enregistrar les dades en dos contextos 

diferents. També, volíem veure si a les aules de les escoles que anàvem a observar es porta a 

terme la pràctica psicomotriu basada en les investigacions de Aucouturier. I per últim, ens 

interessa especialment veure el global d’una sessió de psicomotricitat.  

Per centrar més la mirada, els objectius específics que ens vam marcar eren:  

 Veure com es desenvolupa una sessió des dels seu inici fins que s’acaba. 

 Observar les rutines i els recursos que s’utilitzen per portar a terme la sessió amb 

èxit. 

 Percebre la manera que tenen de comunicar-se els participants.  

 Identificar el paper de la mestra. 

 Fitar les relacions que s’estableixen entre infants, infants i mestra i infants i espai. 

 Identificar en quin moment evolutiu es troba els infants. 
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2. Marc teòric           

El terme psicomotriu sorgeix a començaments del segle XX però vinculat a la patologia 

gràcies a les aportacions del neuròleg Dupré (1906). 

Les idees de Dupré al voltant dels trastorns psicomotrius arriben a diferents camps de la 

ciència, com la psicologia genètica (Wallon 1987), la psiquiatria infantil (Ajuriaguerra, 1970) i 

la pedagogia tot i que en aquesta vessant no hi fa cap fins als anys cinquanta del segle passat 

gràcies a les aportacions de Louis Picq i Pierre Vayer (1977 ). Cap als anys vuitanta aquest 

vessant educatiu es diferencia en dues direccions: el corrent psicopedagògic, representat per 

Le Boulch (1983) i Vayer (1977), i el corrent vivencial, representat per Lapierre (1982) i 

Aucouturier (1985). 

Lapierre i Aucouturier aprofundeixen, tots dos, en les característiques de la relació 

psicoafectiva de l’infant amb ell mateix, amb els objectes, amb els altres i amb l’adult, i 

posen de manifest que el seu enfocament es pot utilitzar tant en l’àmbit educatiu com en el 

terapèutic i de reeducació. Posteriorment els dos autors, però, van seguir orientacions 

diferents: Lapierre va prendre una direcció que denominà psicomotricitat relacional mentre 

que Aucouturier (1985) la va anomenar pràctica psicomotriu.  

En la psicomotricitat relacional el cos és el protagonista de les sessions i s’utilitza el 

llenguatge del gest, del contacte de la mirada… però Lapierre considera que no només s’ha 

d’aplicar en àmbits educatius sinó que també es pot aplicar a situacions de la vida entre una 

mare i un fill o entre germans, etc.  

D’altra banda, per Aucouturier la finalitat de la pràctica psicomotriu és contribuir al 

desenvolupament integral de l’infant tenint en compte totes les seves capacitats motrius, 

intel·lectuals, afectives i socials. En la sala de psicomotricitat, la persona educadora no ha de 

proposar continguts per a treballar, sinó que l’activitat que es produeixi a la sala ha de ser-

ho per iniciativa de l’infant. És a dir, el joc espontani de l’infant és l’activitat principal. 

Proposà que la sala per a jugar tingués dos espais clarament delimitats. Un espai per a 

l’expressivitat motriu, amb matalassos, rampes, bancs, teles, coixins, etc., i un espai de 

representació, amb peces de fusta de diferents formes i mides, plastilina, elements per a 

dibuixar, etc. 
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La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament de les possibilitats 

motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos. A més a més 

també ajuda a millorar la relació i comunicació amb l’entorn que els envolta. Tracta de fer 

una lectura globalitzadora dels progressos i adquisicions motrius que marquen l’evolució de 

la criatura humana i la seva importància condiciona el devanir d’altres processos com el 

llenguatge, la relació afectiva, els aprenentatges de la lectura, l’escriptura, el càlcul, etc.  

D’aquesta manera, i basant-nos en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, es proposa una 

seqüència de cinc fases en les quals s’organitza cada sessió: 

1. Ritual d’entrada: es planteja com un moment de cohesió de grup, de presentació de 

la sala, de seguretat, de trencament amb les activitats més de caire escolar i de 

conversa inicial. Es recorden les normes que han de seguir per a jugar. També és el 

moment per a recordar situacions que van passar en sessions anteriors. 

2. Fase d’impulsivitat: abans de l’activitat motriu espontània es proposa als infants 

alguna activitat o joc que serveixi de desbloqueig tònic, a la vegada que 

d’escalfament per a evitar possibles lesions. Després, a partir de la indicació del/de la 

psicomotricista, s’arriba al moment destruir una torre de coixins, a través de la qual 

els infants es descarreguen emocionalment.  

3. Fase d’expressivitat motriu: l’activitat motriu que s’inicia és molt impulsiva. Els 

infants van passant pels espais muntats, adaptant el seu cos i els seus moviments a 

les diferents activitats proposades. D’entre els seus jocs, es diferencien els de 

seguretat profunda, observats per Aucouturier, que va veure que els infants 

experimenten la pèrdua i el retrobament amb els girs, els rodolaments, les caigudes... 

4. Fase de representació: la psicomotricista convida als infants a anar a un altre espai de 

la sala on es començarà una fase d’expressivitat plàstica i gràfica. Els infants hauran 

de representar algun aspecte de la sessió viscuda. Aquesta representació pot estar 

feta amb construccions, mitjançant un dibuix, un modelat... Aquest tipus d’activitats 

ajuden a passar del plaer de fer al plaer de pensar. 

5. Ritual de sortida: Aquesta fase és tan important com les altres, ja que té per objectiu 

concloure tota la sessió, recollir-la, identificar a cada infant en la seva individualitat i 

acomiadar-se. S’acostuma a agrupar als infants a un espai diferenciat, que és sempre 

el mateix i es canta una cançó coneguda per tots/es, que marca la finalització de la 
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sessió. Quan arriba l’hora de marxar, el/la psicomotricista s’acomiada de cadascun 

dels infants, fent-los veure la seva importància. 

Abans d’entrar a la sala de Psicomotricitat hi ha dues fases prèvies: una que fa referència a la 

preparació de la sala i dels espais per part del/de la psicomotricista; i una altra que implica la 

preparació dels infants: treure’s les sabates, posar-se els mitjons, treure’s roba (si s’escau), 

etc. 

Per tal que això es dugui a terme s’han de donar una sèrie de condicions: 

- L’espai: La sala de Psicomotricitat ha de ser un espai ampli, ventilat i lluminós. El terra 

és recomanable que estigui cobert amb PVC o de fusta, per tal d'evitar el fred. La 

temperatura ha de ser ambient, L'espai ha de convidar al moviment i ha de ser 

confortable. És important que no hi hagin obstacles que impedeixin el moviment 

lliure dels infants. 

- Temps: la durada de les sessions dependrà del grup d’infants i dels seus interessos i 

necessitats. Hem de tenir present que a l’etapa 0-3 són infants molt petits i que hem 

sé flexibles i respectar els temps personals de cada nen i nena. De totes maneres 

cada sessió hauria de tenir una durada de 1 hora i 30 minuts per a cada grup. Pel que 

fa a la periodicitat de les sessions, seria recomanable un mínim d’una sessió a la 

setmana. 

- Psicomotrista: La persona que s’encarrega de dur a terme les sessions de 

Psicomotricitat ha de tenir nocions de la Pràctica Psicomotriu proposada. Ha de ser 

sensible a les emocions de la canalla, ja que aquestes emocions són una manera de 

sol·licitar a l’adult i de cridar la seva atenció per tal d’arribar a la comunicació amb 

ell/a. A més a més, ha de viure amb plaer el moment d’estar amb els infants a la sala 

i, sempre des del seu paper d’adult, participar en els jocs que s’hi desenvolupen. 

La diferencia fonamental de la pràctica psicomotriu a les etapes 0-3 i a 3-6, no és un altre 

que la llibertat de moviment. Progressivament s’anirà passant d’una activitat psicomotriu 

totalment espontània i lliure a una de caire més dirigit. Igualment amb l’organització de les 

sessions, que mica en mica, i a mesura que els infants vagin creixent, s’anirà implantant tota, 

tal com l’explica Aucouturier (1985). 
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3. Procés observacional: mètode, instruments i procediment seguit   

 3.1 El procés observacional 

  3.1.1 Breu descripció del context de l’observació 

L’escenari que vam escollir per realitzar les observacions va ser la sala de psicomotricitat. 

Vam pensar que es tractava d’un escenari visible i obert, ja que no requeria d’un alt grau de 

negociació per a accedir-hi. De totes maneres, en un primer moment els escenaris van ser 

poc visibles ja que no teníem informació prèvia del centre. Però a mesura que van anar 

passant els dies ens hi vam anar adaptant transformant-se en un escenari cada vegada més 

transparent per a dur a terme l’observació.    

L’aula era el millor escenari que podríem haver escollir per a dur a terme l’observació, ja que 

és l’escenari que acabaria sent més obert i transparent, sobretot per la Meritxell degut a la 

quantitat d’hores que hi estaria. Però, vam considerar que l’aula de psicomotricitat era el 

lloc més idoni per fer l’observació ja que és on es desenvolupa l’activitat en qüestió. 

 

L’observació s’ha dut a terme en dues escoles diferents: d’una banda, la Meritxell ha anat a 

una escola pública de segon cicle d’educació infantil de Badalona, el CEIP LLibertat i, per 

altra banda, la Maria ha fet les observacions en una escola bressol municipal de Mataró, 

anomenada El Tabalet. Però, mentre que el contacte previ amb l’escola de 3-6 va ser formal 

perquè les Meritxell va fer les pràctiques allà, el contacte amb l’escola 0-3 va ser del tot 

informal ja que la Maria va utilitzar contactes personals per accedir-hi. De totes maneres va 

necessitar el full d’autorització que li va permetre accedir-hi sense cap mena d’entrebancs.  

 

 

  3.1.2 L’accés a l’escenari 

Abans d’accedir a l’escenari vam pensar que seria convenient que des del moment que 

entréssim a l’escola ens presentéssim a la persona responsable i li expliquéssim les nostres 

intencions observacionals: què volíem observar i com ho volíem fer, per tractar de negociar 

amb ella els moments oportuns per a fer-ho. En tot moment ens vam mostrar disposades a 

ajudar en tot el què fes falta i obertes a adaptar-nos a les seves rutines per tal que no fóssim 
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un destorb pel desenvolupament en conjunt de la sessió.  Fins i tot, els vam oferir la nostra 

guia per a què se la llegissin per tal que no ens veiessin com una persona intrusa i això ens va 

dotar d’una situació de confiança amb la persona encarregada de desenvolupar la sessió. 

Al CEIP Llibertat, la Meritxell va haver de pactar amb la mestra tutora del grup d’infants amb 

el que estava quins dies podia anar amb l’educadora de psicomotricitat per dur a terme les 

observacions. Aquesta conversa ve tenir lloc després d’una setmana d’estar al centre, 

moment en el qual hi havia la confiança suficient per fer-ho. Com que aquesta activitat 

només es feia un cop per setmana – i només quedaven tres setmanes per finalitzar el 

període de pràctiques – hi va haver un dimecres en el qual es van fer dues observacions: una 

amb cada meitat de grup. 

La Maria es va trobar en una situació semblant. No va poder efectuar les observacions amb 

el mateix grup d’infants sempre ja que aquesta activitat es feia un cop per setmana. Així 

doncs, amb la coordinadora del centre, van pactar que hi aniria dos cops per setmana durant 

dues setmanes i que observaria els tres grups que hi havia de P-2: en un total de 4 

observacions hi va haver un grup que va ser objecte d’observació dues vegades. 

A l’hora de retirar-nos, cal puntualitzar que es va dur a terme de manera molt diferent per 

cadascuna de nosaltres. Mentre que la Meritxell, un cop finalitzada la sessió d’observació, va 

continuar amb el rol d’alumna de pràctiques sense que abandonés l’escenari, la Maria va 

haver de procedir a fer una retirada de l’escenari adaptant-se sempre a les necessitats de 

l’escola i va fer una retirada d’acord amb les seves peticions. Com que van ser 4 sessions 

sense cap mena de continuïtat les educadores no van veure necessari que s’hagués de 

quedar més sessions per tal de fer un tancament. Així doncs el dia de l’última sessió la Maria 

va abandonar l’escenari. Tot i que si li haguessin demanat, la Maria no hauria tingut cap 

problema en fer-ho. 
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 3.1.3 Modalitat d’observació  

Com que teníem molt clar l’objectiu que volíem aconseguir i les dimensions a observar, 

l’observació va ser totalment sistemàtica. Això vol dir que les notes de camp les vam recollir 

a partir d’una plantilla elaborada prèviament, però no només això, ja que com que es tracta 

d’un tipus d’observació que planifica i preveu cada moviment que es durà a terme, un cop 

vam ser a l‘escenari ja teníem la mirada dirigida a uns ítems molt concrets. 

Per tal que això fos possible, vam creure convenient utilitzar les dues modalitats 

d’observació que en tots dos casos havia de ser participant: una observació activa 

combinada amb una de passiva. L’avantatge de l’observació passiva és que ens permet veure 

les coses amb més perspectiva. Per tant, la volíem utilitzar durant la primera, o fins hi tot les 

dues primeres sessions ja que ens interessava tenir una visió global de l’activitat. Un cop 

familiaritzades amb tot el ritual que comporta una sessió de psicomotricitat, podríem anar 

centrant la mirada i endinsar-nos d’una manera més activa, ja que d’aquesta manera se’ns 

podria oferir la possibilitat d’una relació més directa i propera amb els infants (persones 

observades).   

La realitat va ser molt diferent: la Meritxell des de la primera sessió va fer una observació 

activa i participant ja que el grup d’infants que estava observant la coneixia degut que era el 

mateix grup amb qui realitzava les pràctiques i la mestra va oferir-li ser-ne partícip. En el cas 

de la Maria, en canvi, va acabar utilitzant la modalitat de participant passiva, degut a que es 

trobava en un context totalment desconegut, el grup d’infants no la coneixia i les mestres no 

li van donar peu a participar d’una forma més activa.  

 

 

  3.1.4 Rol 

Com que una de les moltes coses que ens interessava observar eren les relacions que 

s’estableixen entre iguals dins d’una sessió de psicomotricitat, havíem de triar un rol que no 

obstaculitzés la globalitat de la sessió, per aquest motiu el rol que preteníem adoptar era el 

de mestra en pràctiques. D’aquesta manera els infants no ens veurien com una persona 

estranya, però tampoc tindríem l’autoritat d’una mestra. Adquirir aquest rol va ser més fàcil 
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per la Meritxell que ho va poder dur a terme, ja que va adoptar aquest rol durant tot el 

període del Pràcticum, que per la Maria, que només hi va anar a les sessions pactades 

d’observació.   

Com que tant l’explicitació del fet com del propòsit a observar va ser totalment oberta per 

les mestres – ja que en tot moment coneixien què i a qui volíem observar –  vam pensar que 

es podria donar el fenomen de la reactivitat, que succeeix quan les persones observades 

modifiquen la seva conducta pel fet de saber que estan sent observades. Però no va ser així. 

En tots dos casos elles tenien clar el paper que havien de fer i malgrat en alguns moments se 

les veia forçades a donar més explicacions de les que normalment feien, en general no van 

modificar la seva conducta. El fet d’adoptar el rol de mestra de pràctiques en el cas de la 

Meritxell, va ajudar  a  integrar-se en el grup, fins aconseguir que els infants la veiessin  com 

un membre més. En el cas de la Maria, tampoc s’ha donat aquest fenomen tot i que no 

adoptés el rol de mestra en pràctiques.  

 

  3.1.5 Temporalització 

La previsió que vam fer era que la durada de l’observació fos múltiple. En total, va esser 

quatre sessions d’observació per cada membre del grup. El temps d’observació de cada 

sessió dependria de la temporalitat que hi hagués estipulada a la programació de cada 

escola, tot i que vam calcular que seria entre una hora i una hora i mitja. Vam estipular que 

en cas que les sessions duressin menys d’una hora, seria convenient allargar-les fins a unes 

sis o fins i tot vuit.  

Les quatre observacions que va realitzar la Meritxell es van fer els dies 23 de març amb el 

grup A de P5, el dia 2 d’abril una amb el grup A i l’altre amb el grup B i la del dia 9 d’abril 

amb el grup A, de 9:30 a 10:30 del matí. El dia 2 d’abril es van fer dues observacions degut a 

la falta de temps material per fer-ne més, tal i com hem comentat anteriorment. La durada 

de cada sessió era d’una hora amb poca flexibilitat horària perquè entrava dins d’un horari 

estipulat pel centre.  

La Maria, per la seva banda, va realitzar les quatre observacions els dies 1 d’abril amb la 

meitat de la classe A, 3 d’abril amb la meitat de la classe B, 8 d’abril amb la meitat de la 
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classe C i 10 d’abril amb la meitat de la classe B. La durada de cada sessió, va ser molt 

flexible i es van adaptar a les necessitats que tenien els infants en cada moment, de totes 

maneres, la durada de les sessions anaven d’entre una hora i una hora i mitja. Tot i que hi 

havia una hora planificada per començar, no es va respectar i tenien en compte el moment 

en què es trobaven els infants, és a dir, si en aquell moment les mestres veient que el grup 

no estava preparat per començar, s’esperaven fins que ho estava. De totes maneres, les 

sessions estaven planificades per començar a les 10h. 

Vam preveure fer servir els tres tipus d’enfocament: el descriptiu, el focalitzat i el selectiu. 

Així doncs, a la primera sessió com que l’espai era desconegut i la situació també ho era vam 

fer una observació de caire més descriptiu, i totes dues vam tenir la sensació que se’ns 

escapava molt informació; que no teníem temps material per anar apuntant tot allò que 

volíem descriure. Fins i tot, vam fer notes de coses que no teníem apuntades com a 

indicadors a observar. A les següents observacions tenien previst anar acotant la mirada de 

manera progressiva per tal de centrar la mirada cap uns indicadors més concrets i així va ser. 

A la segona sessió vam utilitzar la reixeta focalitzada i a les dos últimes la selectiva. Un cop 

fetes les observacions, hem vist que hauríem pogut ampliar els indicadors sobretot per la 

reixeta d’observació d’enfocament focalitzat.  

 

  3.1.6 Sistemes de registre 

Els sistemes de registre que volíem utilitzar eren dos: el registre narratiu amb format de 

notes de camp i el categorial amb les llistes de control. 

Ens vam plantejar fer servir el registre narratiu al llarg de les quatre sessions d’observació. 

Pensàvem que el registre narratiu ens podia ser molt útil, sobretot a les primeres sessions, ja 

que es tracta d’un sistema de registre obert que possibilita prendre dades de manera més 

general i flexible, amb unes dimensions prèviament establertes.  

Com que les primeres sessions d’observació estaven pensades fer-les de manera participant 

però passiva podríem fer una observació descriptiva prenent les notes in situ – és a dir, 

podríem escriure allò que estava passant en el moment en que estava passant i així poder 

ser més fidels a la realitat i fixar-nos en unes dimensions i uns indicadors més complexes i 
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que requerissin més descripció – i a mesura que anéssim adoptant un paper més actiu, parar 

atenció en uns indicadors que permetessin fer un recull de les notes de camp a posteriori. En 

canvi, no va poder ser així en tots dos casos, ja que la Meritxell – tal i com hem comentat 

anteriorment – va participar activament en l’activitat des de la primera sessió i la Maria va 

adoptar un paper més passiu que li va permetre fer un recull més ampli de les notes de 

camp ja que les va poder fer in situ. 

D’altra banda, a les últimes sessions, estaven pensades per compaginar el registre narratiu 

amb les llistes de control ja que ens interessava observar uns indicadors molt concrets de 

l’evolució dels infants. Tenint al davant una llista de control ens permetia una observació 

selectiva i sistemàtica d‘una conducta o situació específica. Com que volíem fer l’observació 

en dues etapes molt diferents, 0-3 i 3-6, crèiem necessari dotar-nos de dues llistes 

específiques per a cada etapa. Finalment, aquest sistema categorial que crèiem que ens 

aportaria molta informació va quedar en un segon pla donant més importància, per tant, al 

sistema de registre narratiu que ens ha aportat molta més informació.   

 

 3.2 Procés d’anàlisi de la informació 

  3.2.1 Selecció de la informació 

Tal i com hem explicat anteriorment abans d’entrar a l’escenari amb les reixetes per fer les 

notes de camp vam haver de triar a cada sessió, en primer lloc, quin enfocament en faríem 

(descriptiu, focalitzat o selectiu) i quins indicadors triàvem per cada sessió.  

La mirada, doncs, estava molt dirigida a què observar en cada moment. Tot i així, un cop 

acabada la primera observació la Meritxell va adonar-se que li havien cridat l’atenció unes 

dimensions més que d’altres. Així que, un cop acabada la transcripció de la primera 

observació, va fer ús del memoràndum per tal que de cara a la següent sessió tingués la 

mirada redirigida. Els indicadors que van guiar-la en la segona observació van ser els 

mateixos presents a la reixeta però, gràcies al memoràndum va poder fer un seguiment 

d’altres aspectes no contemplats a la reixeta que li havien cridat l’atenció i volia analitzar. 
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Aquesta dinàmica es va anar repetint en cada una de les sessions: després de fer la 

transcripció, apuntava al memoràndum allò que volia fer un seguiment. Va donar la 

casualitat que gairebé tots els memoràndums s’assemblaven perquè allò que va cridar-li 

l’atenció a la primera observació i que va deixar constància al memoràndum, va ser el centre 

que va voler segui al llarg de les quatre sessions. És a dir, el que realment li va interessar va 

ser fer un seguiment dels diferents grups que estava observant per veure les dinàmiques que 

s’establien en els dos grups (competitivitat, cooperació... ), deixant en un segon pla, els 

ítems de la reixeta.  

En el cas de la Maria, no va fer tan ús dels memoràndums; sí que en va fer un de la primera a 

la segona, que li va servir per centrar la mirada en les relacions entre ells i en el tipus de 

comunicació que feien servir els infants, a part dels indicadors que hi havia a la reixeta. En 

canvi, de la segona a la tercera, i de la tercera a la quarta, ja hi havia a la reixeta aquells 

indicadors que volia observar i per tant, no va creure necessari utilitzar el memoràndum.  

 

  3.2.2 Procés per tractar la informació 

Un cop transcrites les observacions de les quatre sessions, va ser el moment de reduir la 

informació per, posteriorment, treure els resultats.  

En primer lloc, va caldre fer unes quantes relectures de cadascuna de les transcripcions per 

tenir una visió del conjunt més acurada i familiaritzar-nos amb tot el material recollit. Així 

doncs, vam poder identificar nous temes des de la lectura que vam fer però també basant-

nos en les dimensions que vam deixar redactades en la guia d’observació. En aquesta fase es 

tractava d’identificar aquells temes més importants que havien sorgit a partir de les 

observacions.  

Cadascuna per la seva banda va identificar els temes que creia importants en les seves 

transcripcions i vam triangular la informació per tal que sorgís uns temes únics per totes 

dues. El següent pas, va ser identificar, cadascuna per la seva banda aquests temes a les 

quatre transcripcions. 
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Un cop vam identificar els temes a les transcripcions els vam posar en comú. Per exemple, 

vam identificar que hi havia un tema que s’anava repetint constantment “Els infants”. Vam 

haver de definir molt acuradament que enteníem per infants i vam veure que sortien dues 

definicions molt diferents; una referint-se a les característiques com l’edat, el gènere... i 

l’altre que es referia a l’actitud i el comportament que tenien aquests durant la sessió de 

psicomotricitat. Així doncs, vam decidir que una categoria seria “característiques dels 

infants” i l’altre, “infants”. Aquest pas, se li diu categorització i significa que partir d’aquests 

temes, vam elaborar un sistema de categories.  

El següent pas era codificar, és a dir, assignar un codi a cada categoria que el representés 

(una abreviació), i, per facilitar-nos la feina vam decidir un color per cada categoria per tal 

que ens permetés identificar-la al subratllat de la transcripció amb més facilitat. 

El sistema de categories que vam obtenir va ser el següent: 

- Context (CON): Característiques de l’aula (físiques, distribució de l’espai, etc.). 

- Característiques dels alumnes (CAR): Nombre d’alumnes, gènere, edat, curs, 

diversitat del grup, etc. 

- Dinàmica (DIN): Moments de la sessió (quan comença, quan hi ha un canvi d’activitat, 

quan acaba, fases) materials per la sessió, tipus d’activitat (dirigida, no dirigida, semi 

dirigida). 

- Metodologia del docent (MET): Paper de l’educador (observador, intervé, com i quan 

intervé, resol els conflictes, com es dirigeix els infants, actitud, com es relaciona amb 

la canalla. 

- Infants (INF): Grau d’implicació (actitud) i motivació que mostra l’alumnat durant les 

activitat, relacions que s’estableixen entre ells, com gestionen els conflictes, tipus de 

comunicació. 

El següent pas va ser posar el redactat de les transcripcions en una plantilla que tenia al 

costat una columna. De tal manera que al text subratllàvem amb el color de la categoria i a 

la dreta, a la columna, escrivíem el codi de la categoria.  

A partir d’aquí, vam poder representar la informació recollida en forma de matriu. Una 

matriu, es un quadre de doble entrada: a la columna de l’esquerra hi vam posar la categoria 
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amb el corresponent codi, i a la columna de la dreta hi vam posar un resum de tots els 

fragments del que hi havia escrit de la corresponent categoria. Vam elaborar un total de 4 

matrius cada una de nosaltres, que han servit per poder treure posteriors resultats.  

A partir dels resultats obtinguts, vam triangular la informació per poder treure unes 

conclusions. Però, abans vam haver de revisar el marc teòric amb què ens havíem recolzat 

per tal que aquestes conclusions fossin més acurades.  
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4. Resultats            

Passem a analitzar els resultats obtinguts. Per fer-ho es necessari diferenciar els resultats 

obtinguts a l’etapa 3-6 i els de l’etapa 0-3. Començarem amb la Meritxell, que ha realitzat les 

observacions al CEIP Llibertat i tot seguit analitzarem els de la Maria a l’escola El Tabalet. 

  Resultats al CEIP Llibertat 

Pel que fa a la dinàmica de la sessió i al timing… 

No hi ha unes fases molt marcades i fixes. Tot i així hi ha unes rutines que guien una mica els 

infants en el desenvolupament de la sessió. Per exemple, a l’entrar a la sala de 

psicomotricitat la mainada sap que ha d’anar a seure als bancs i que posteriorment es 

passarà llista.  

“La Mari passa llista i la resposta sempre és la mateixa: - Que ha vingut la Maria? - Sí, sóc 

aquí”. 

Així doncs sense ser una de les fases que Aucouturier presentava, és la manera que té la 

mestra de començar la sessió. L’altre rutina que coneixen és la de recollir; la canalla sap que 

la classe està finalitzant quan la mestra, o bé els diu que comencin a recollir, o bé ella 

comença a recollir i els infants l’imiten. 

“Passada una estona és hora de recollir el material i portar-lo al seu lloc. Tots i cadascun dels 

infants el porten al seu lloc sense que la mestra els hagi de dir res.” 

Finalment, l’acabament de la sessió el marca l’exercici de relaxació. Tot i no ser sempre el 

mateix, com que el to de veu de la mestra canvia a més suau – acostuma a tenir un to de veu 

molt elevat – veuen que passen d’estar en moviment a estar estirats... ho relacionen amb 

l’exercici de relaxació. I saben que en acabar-lo han de pujar a la classe. 

“Acabat el massatge, els nens s’aixequen, es posen en fila i la mestra els acompanya a l’aula 

ordinària” 

Tot i així, no té una planificació molt estricta sobre el desenvolupament de la sessió. 

Únicament té preparada l’activitat central i la resta de tasques (d’activació, de relaxació...) 

les va improvisant.  
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A les sessions de joc lliure, tot i estar plantejades com a tal, no ho acaben de ser del tot ja 

que la mestra fa escollir als nens i nenes un material i un company – quan potser o volen 

jugar sols, o no volen material, o els ve més de gust fer un joc col·lectiu i no per parelles.  

A més a més, la mestra no manté el paper d’observadora tota l’estona, ja que en molts 

moments que ha vist que la sessió no es desenvolupava tal i com havia esperat ha 

intervingut. 

“Ha intervingut després de veure que la sessió no es desenvolupava com ella volia [...] ha 

suggerit: -Per què no feu un circuit? I de seguida els alumnes han començat a interactuar 

amb el material de psico.” 

Pel que fa als infants amb la mestra, estan molt a gust amb ella. No es posiciona com una 

figura molt autoritària vers ells; està més aviat en un posició més propera, que li permet fer 

bromes i fer-los riure però també es posa seria quan els nens i nenes es passen dels límits. 

Tanmateix, si se’ls presenta algun conflicte, tot i que en un primer moment acuden a ella per 

explicar-li què ha passat, acaben per resoldre’l entre ells.  

“La relació que tenen els infants amb l’educadora és de confiança i afecte. Ella els parla 

diferent de com ho fa la tutora, es col·loca una mica al seu nivell, els fa bromes i comentaris 

divertits però també es posa seria quan s’hi ha de posar, i noto que els nens estan molt a gust 

amb ella.” 

Parant atenció a la canalla, podem veure que un grup té una personalitat molt diferent a la 

de l’altre. Influeix el fet que al grup A hi hagin tots els líders de la classe. És un grup molt 

competitiu, agitat, mogut, que constantment mostra la voluntat a nivell individual de voler 

tenir la millor idea i de fer-ho millor. No utilitza gairebé la comunicació verbal, i es mouen 

més per imitació quan veuen que algú fa una cosa que es molt divertida. En canvi, el grup B 

és molt més tranquil i comunicatiu. A les sessions de joc lliure han prevalgut els jocs de rol i 

de construccions i, per tant, la paraula ha sigut una eina clau de comunicació.  

Tot i així, en tots dos casos coincideix que es recolzen molt en el material per comunicar-se 

entre ells i es a partir d’aquest que sorgeixen tot tipus de petites converses.  

Referent al grup A... 
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“El grup A de la classe em dóna la sensació que és més competitiu.” 

“No hi ha molta comunicació verbal entre iguals.” 

“Tenen una lluita constant per demostrar a veure qui té la idea més bona.” 

“Només es parlen per donar-se instruccions de com va el joc.” 

 

Referent al grup B... 

“El grup B és més tranquil tan a nivell de nerviosisme com a l’hora de fer les activitats.” 

“Un grup molt aplicat ja que s’escolta les consignes de la mestra amb molta atenció.” 

“S’ho prenen tot amb més calma i no es respira aquell ambient que vaig detectar la sessió 

anterior.” 

La classe de psicomotricitat és una assignatura que a nivell general els agrada molt i ho 

gaudeixen. És un grup molt disposat a ajudar a la mestra a transportar material d’un lloc a un 

altre i a recollir sense que se’ls hagi de dir gairebé res.  

 

  Resultats El Tabalet 

Els resultats obtinguts per la Maria, després de realitzar les 4 observacions, són els següents: 

La sala on es desenvolupen les sessions de psicomotricitat és amplia i amb molt lluminositat, 

“a la dreta hi ha uns bancs i una pissarra, més endavant hi ha una tobogan de fusta com si 

fos un castell, a l’altre costat hi ha armaris per guardar tot el material. Al mig de l’espai hi ha 

un mur fet de peces de psicomotricitat i darrera el material específic de cada sessió i unes 

construccions de fusta.” 

Les quatre sessions que he observat s’han fet sempre amb grups reduïts, d’entre 8 i 10 nens i 

nenes. 

Totes les sessions s’han desenvolupat amb la mateixa dinàmica, tot i que depenen de 

l’educadora es podien apreciar petites modificacions. La sessions de psicomotricitat les 

podíem dividir en 5 fases:  

Un ritual d’entrada que consistia en treure’s les sabates i seure a terra a cantar la cançó, “els 

infants se’n van el racó del banc on es treuen les sabates i les guarden sota al banc. La Imma 
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també es treu les sabates, les guarda i seu a terra, tot seguit convida als infants a seure amb 

ella per poder cantar la cançó d’inici, ells hi van de seguida. Canten la cançó del cavaller.” 

La fase d’impulsivitat és quan on els infants, després de cantar la cançó, tiren el mur que hi 

ha col·locat al mig de la sala, “ells, ràpidament, s’aixequen i tiren al mur (alguns més ràpids 

que d’altres). Es nota que és una activitat que porten fent des de l’ inici de curs, coneixen la 

rutina i amb poques paraules saben què han de fer.” 

Tot seguit ve la fase d’expressivitat motriu, és la fase on els infants juguen lliurament amb 

els materials que hi ha darrera al mur. Els materials són diferents en cada sessió, “avui hi ha 

cordes, teles i cercles.”   

Al cap d’una estona, que varia segons com es trobi el grup, s’acaba la fase d’expressivitat i 

comença la fase de representació. En aquesta fase, el primer dia que vaig arribar, hi estaven 

introduint canvis i es va notar una mica. En aquesta fase han de representar allò que han fet 

a la fase anterior dibuixant a la pissarra amb els guixos i/o construint amb les peces de fusta 

de construcció, “els infants deixen de jugar i tots van cap al racó de la pissarra a pintar. Tots 

menys un que decideix anar a jugar amb les peces de fusta.” 

La última fase és el ritual de sortida, seuen sobre un llençol i fan conversa de les coses que 

han fet durant la sessió, “recollim el material i posa un llençol a terra, els infants es van 

col·locant a sobre i tot seguit i per acabar fan el ritual de sortida. Comença la conversa a 

través de preguntes que fa la Maribel”. Després canten la cançó que indica que finalitza la 

sessió.  

Per acabar, mentre uns es van acabant de posar les sabates, els altres comencen a recollir la 

sala.  

No hi ha un temps marcat per cada fase, ni per tot la sessió. Varia segons com estiguin els 

infants, “La Imma després m’explica que el temps no es fixa i que allarga o para l’activitat 

depenen de com vegi els infants però que aproximadament dura una hora.” 

La metodologia del docent canvia segons la fase. Durant al ritual d’entrada el rol de 

l’educadora és participant i actiu, ella juntament amb els infants es treu les sabates, seu a 

terra i canta la cançó.  
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A partir d’aquest moment el rol passa a ser d’observadora, “el paper de l’educadora és 

d’observadora. Ella està seguda a terra i es va movent per l’espai per tenir una bona 

visibilitat del què passa al seu voltant. No intervé a no ser que algun infant es faci mal o hagi 

d’intervenir en un conflicte que els infants no resolguin per si sols.”  

A la fase de representació continua tenint un paper d’observadora, però ara intervenir i 

parlar amb els infants, “a partir d’aquest moment el paper de l’educadora canvia totalment, 

ara parla amb els infants, els hi pregunta coses, els infants parlen amb ella, etc... ” 

A la última fase, l’educadora passa a ser un membre més de grup, ara els hi fa preguntes 

perquè expliquin què han fet durant la sessió, “qui ha vingut avui a la sala?,  I amb què hem 

jugat?, Perquè has plorat, què t’ha passat?” 

L’educadora sempre parlar amb un veu molt calmada i no crida mai. Verbalitza tot al què 

passarà, abans i durant la sessió, “abans d’anar a la sala revisa a través de preguntes les 

fases de la sessió”, “Ara deixarem de jugar i començaré a preparar les construccions i els 

guixos.”  

Durant tota la sessió l’educadora transmet molta tranquil·litat i confiança “l’educadora 

transmet molta confiança i seguretat, coneix perfectament els infants i sap que controlen el 

seu cos i fins on poden arribar les seves possibilitats”. 

Les relacions que s’han establert entre els infants ha sigut bastant diferents segons el grup 

que observava, però pràcticament tots tenien un joc principalment individual, algunes 

vegades amb parelles o grups de tres i només quan apareixia una activitat molt interessant 

jugaven amb gran grup, “Dos nens giren la caixa i un s’amaga a dins!! Això és molt divertit!!! 

[...]Aquest joc es tan divertit que crida l’atenció de tot el grup. De cop tots 9 nens i nenes 

estan jugant al mateix joc”. 

La comunicació que tenen entre ells és a través de comunicació no verbal, tot i que alguns ja 

començaven a establir converses entre ells, “dos nenes han agafat uns quadrats de 

psicomotricitat i els han transformat amb cadires. No entenc què diuen perquè hi ha força 

xivarri i em queden una mica lluny, però sembla que estiguin tenint una conversa molt 

interessant.” 
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5. Conclusions           

Després de triangular els resultats amb la guia d’observació que vam realitzar per tal de 

poder dur a terme les observacions, hem pogut extreure una sèrie de conclusions que tot 

seguit us presentem: 

- Pel que a les cinc fases que plantejava Aucouturier, i que volíem comprovar si 

efectivament es portaven a la pràctica, podem afirmar que a l’escola El Tabalaet (0-3) 

s’estaven duent a la pràctica perquè s’estava replantejant com es tractava la 

psicomotricitat des d’una vessant més teòrica, i justament es van recolzar en la teoria 

d’Aucouturier. Per tant, tot i que hi havia certs punts de dissonància amb el que 

l’autor proposava, les educadores seguien les cinc fases plantejades per l’autor. En 

canvi, al CEIP Llibertat la psicomotricitat no estava basada en cap teoria però hi havia 

unes rutines molt marcades que indicaven l’inici i el fi dels diferents moments de la 

sessió. Així doncs, sense saber-ho es podien distingir 4 moments que es poden 

apropar a les fases d’Aucoturier.  

- En les dues escoles, podem concloure que la sessió estigui marcada per unes fases o 

rutines, ajuda els infants a preveure el que passarà i així anticipar.se als fets. ‘aquesta 

manera, donar-los confiança i seguretat en allò que estan fent. 

- Tot i les rutines a l’escola El Tabalet (0-3) el temps no és objecte de preocupació i, tot 

i tenir una planificació prèviament elaborada, s’adapten al 100% al ritme dels infants. 

És a dir, si la sessió està planificada per començar a les 10 i comença a les 10,30h no 

hi ha cap problema i si s’allarga o s’escurça de l’hora prefixada tampoc hi ha cap 

problema. En canvi, a l’escola Llibertat el temps és molt més rígid. Tot està programat 

i planificat i per tant, si la mestra s’allarga en una de les activitats de la sessió, no li 

permet fer un tancament com a ella li agradaria o tenia previst fer.  

- El paper de la mestra tot i que en diferents graus, podem concloure que quan hi ha 

l’activitat central d’expressivitat lliure, en els dos casos té un rol d’observadora, és a 

dir no intervé o intervé poc per deixar que els infants s’expressin i juguin en llibertat. 

Per tant, en el cas de l’escola El Tabalet hi veiem una relació directa ja que es 

recolzen en aquesta teoria, tal i com hem comentat anteriorment. Però, a l’escola 

Llibertat, no hi ha aquest marc teòric i tot i així es respecta aquest deixar fer i no 
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intervenir en el joc lliure. Així doncs, es dedueix que tot i que la mestra no segueixi 

una corrent teòrica, veu clar que hi ha d’haver un moment d’expressivitat lliure  

- El fet que la sessió estigui marcada per unes fases que es van repetint això fa que els 

infants acabin integrant quin paper té la mestra en cada moment. Això sobretot ho 

veiem a l’etapa 0-3 on els infants són més dependents de l’adult, però com és una 

activitat que han fet durant tot el curs ara ja han assimilat que la mestra té un paper 

purament d’observadora a la fase d’expressivitat i ells ho viuen en naturalitat. 

- El to de veu que fa servir la mestra, ha sigut un dels resultats més dispars que hem 

obtingut. A l’etapa 0-3, les mestres utilitzaven un to de veu molt calmat i suau en tot 

moment, ni quan havien de cridar l’atenció a algun infant, alçaven la veu. Això feia 

que els infants, tot i que al començament estaven excitats perquè tocava 

psicomotricitat i els agradava molt, mica en mica s’anaven relaxant ja que l’ambient 

(to de veu i actitud de la mestra) ho propiciava. En canvi, a l’etapa 3-6 la mestra 

encarregada de dinamitzar les sessions de psicomotricitat, utilitzava un to de veu 

molt elevat sobretot quan estava amb el grup que era més competitiu i mogut, fent 

així que encara s’excitessin més.  Podem concloure que si és la mestra qui domina la 

situació els infants s’acomoden al seu estat d’ànim, així doncs, realitzar la sessió de 

psicomotricitat amb una actitud relaxada farà que la canalla també ho estigui.  

- Pel que fa al grup d’infants i les dinàmiques que s’estableixen, podem concloure que 

depenent del grup de nens i nenes que hi ha a cada sessió s’hi estableixen unes o 

altres. Per tant, s’ha de tenir molt present a l’hora de fer els grups quins objectius 

vols aconseguir; quins objectius et proposes com a educadora a l’hora de formar els 

grups. A P-2, els grups es van fer a l’atzar perquè allò que volien aconseguir, 

principalment, era que tots juguessin amb tots sense establir uns grups fixes, fent així 

que cada sessió fos diferent. A P-5, en canvi, els grups estaven pensats per tal que 

fossin equitatius, però no motriument sinó cognitivament. Es feia així perquè el grup 

que no feia psicomotricitat es quedava amb la mestra a la classe fent feina, i a la 

tutora li interessava tenir grups bastant similars. 

- Les relacions que s’estableixen entre ells són molt diferent segons l’edat. A l’escola 

bressol El Tabalet els infants estan en un moment evolutiu individualista i tot just ara 

es quan comencen a relacionar-se i jugar junts, per aquest motiu el joc que tenien 
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era més aviat individual, tot i que en alguns moments jugaven per parelles o grups de 

tres. A l’escola CEIP Llibertat els infants tenien un joc més aviat compartit, de fet si hi 

havia algun infant jugant sol la mestra l’animava a què s’incorporés a jugar amb els 

companys. Tot i així el tipus de joc que feien anava en funció del grup reduït: el grup 

competitiu feia jocs més moguts i d’imitació entre ells i de comunicació no verbal, i el 

grup més tranquil predominaven els jocs simbòlics i l’ús de la paraula.  

- La comunicació entre iguals a P-2, és més aviat no verbal, tot i que en aquestes edats 

és quan comencen a establir petites converses i així es veia reflectit en les sessions de 

psicomotricitat. A P-5 la comunicació verbal és molt més fluida i es nota en el joc, de 

totes maneres, com ja hem esmentat anteriorment, el grup més competitiu es 

relacionava més amb gestos que amb paraules.  Amb tot i així el material es un 

suport important en totes dues escoles pel que fa a l’hora de plantejar l’activitat 

central de la sessió i es gràcies a aquest que possibilitat que sorgeixin petites 

converses. 

 

Innovació  

Després d’haver fet aquest anàlisi exhaustiu, una de les coses que hem detectat és que la 

principal manca que té la psicomotricitat a les escoles ve donada per part del professorat. És 

a dir, hem notat que els professionals encarregats de dirigir aquestes sessions, sobretot a 

l’etapa 3-6, els falta formació per tal de portar a terme una bona sessió. 

 

És per tot això que la innovació que a continuació proposem va enfocada a enfortir aquest 

aspecte.  

 

Per una banda, crèiem fermament que el mètode que hem analitzat en aquest estudi és una 

bona manera de treballar la psicomotricitat a Educació Infantil. Per això, s’hauria de fer 

difusió d’aquest mètode al món educatiu per tal que es conegui i es pugui dur a terme. 

 

Per altra banda, això no serà possible si els mestres que se n’hauran de fer càrrec no tenen 

una bona formació i coneixement d’aquesta metodologia. Per tant, proposem formar els 

docents a través de cursos especialitzats en la psicomotricitat que Aucouturier proposava. 
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